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 רעד ןופ לּפייפ םָאד ךרוד טדיינש ןגרָאמירפ ןפיוא גָאט ןדעי

 יװ .לַאמרַאװק-רעטעּכרַא םעד ןופ טפול עטעפ ,עקיֿכױר יד קירכַאפ

 יד ןופ סַאג ןפיוא סיױרַא סַאזֿכרָאהעג ןפיול ןצנַאװ ענעקַארשעגרעּכיא
 רעצרול רעה עכלעוו ייּב ,ןשטנעמ עטרעזייברַאפ רעזייה שיורג ,עניילק
 .ןעלקמומ יד ןשירפוצּפָא ןזיװַאּב טינ מָאה ףָאלש

 ןסַאג עטריקורּב טינ ,עלָאמש יד רעּביא לפענ ןטלַאק ןיא ןעייג ַײז
 ,טײקרעכיז רעקיטלגֿכײלג ַא טומ ייז ףיוא טרַאװ סָאװ ,קירבַאפ רעד וצ
 ?ריפ ,עטעפ רעקילדנעצ עריא םומ געװ ןקיצומש םעד קידנטכײלַאּב
 םע .םימ יד רעטנוא ךיז טעקׂשַאלּפ עטָאלּב יד .ןגיוא עקיטנַאק
 ,ןעמיטש ענעפָאלשרַאפ ןופ ןעיירשעג עקירעזייה - ןרעה ךיז ןזָאל
 יז ןוא ,טפול יד ךרוד זייּב םדיינש ךיז?ןעלדיז רעטציירעגפיוא ןַא
 שיורעג רערעוװש רעד -- ןעגנַאלק עּפמעט ךיז ןגָארט ןגעקטנַא ןשטנעמ
 זייּב .ףמַאד םנופ ןעלמרומ ענעדירפוצמוא סָאד ,ןענישַאמ יד ןופ
 ךיז ןּביױה סָאװ ,םנעמיוק עצרַאװש ,עֿכױה ךיז ןעמרומ גנערטש ןוא
 .םנקעטש יװ ,לַאמרַאװק ןרעּביא ףיוא

 יד ןופ רעטסנעפ יד ףיוא ןוא ןוז יד םייגרַאפ'פ ןעװ ,שנוָאניא
 עריא ןופ ןייש רעטיור רעד ּפֶא טרעטַאמרַאפ ךיז טלגוּפש רעזייה
 ענרענייטש עריא ןיפ ןשטנעמ יד םױרַא קירּכַאפ יד טפרַאװ ,ןלַארטש
 יז ןעײג רעריװ ןוא .(* קַאלש ןטעּברַאעגרעּביא ןַא יװ ,םירעדעג
 ?נטירּפשרַאפ ,רעמינּפ עצרַאװש טימ ,עטרעֿכױהרַאפ ,ןסַאג יד רעביא

 .ןלַאירעטַאמ ענעוײשרַאֿפ ןטעּבױאַאב ןכָאנ טּביילּב סָאװ סָאד--קאלש (*
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 ?ישטש ןוא לייא?ןישַאמ ןופ היר ןקיפעלק םעד ןטפול רעד ןיא קיד
 ןעמיטש ערעייז ןיא טגנילק טציא  .ןייצ . עקירעגנוה יד .קידנער
 רעד וצ ףוס ַא טמענ טנייה ףיוא -- דיירפ ַא וליפַא- ןוא טייקרעטנומַא
 .ור ןוא גָאטימ ייז ףיוא ןטרַאװ םייהרעדניא ,עצַארּפ רעייז ןופ עגרָאטַאק

 -ישַאמ יד .קירּבַאפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ זיא גָאמ רעד
 ,ןטמערק ליפױזַא ןעלקסומ עֿכילשטנעמ יד ןופ טגידעגסיוא ןּבָאה ןענ
 ,ןרָאװעג טקעמענמיוא ןבעל ןופ זיא גָאטַא .ןעוועג קישיונ זיא יז לפיױװ
 םוצ רעטנעעג טירמ ַא טָאה שטנעמַא ; ךיז ךָאנ רוּפׁש ןייק ןזָאלעג טינ
 ןגינעגרַאפ םעד ןעזעג ךיז רַאפ טנָאנ טָאה רע העּבָא-- טכַאמע ג רֿבק
 .ןרירמוצ ןעוועג זיא רע -- ןוא ,קנעש ןקיֿפיױר ןופ דיירפ יד ,ורּפא ןופ

 ןָא ךיז ןעומ ךָאנרעד : ןעצ רעגײזַא זיּב ןעמ טפָאלש ֿבומ-םוי
 ןיא טייג ןעמ ןוא רעדיילק עטסעּב יד ןיא עטּבײװַאּב ,עדילָאק יד
 טייקישליגכיילג ריא רַאפ גרַאװגנוי יד געװ ןפיוא קידנעלדיז ,רעטסיולק
 טנעלמ ןוא הלה טסע'מ.םיהַא ןעמ טמוק רעטסיולק ןופ .הנומא רעד וצ
 .טעּפש זיּב -- ןפָאלש רעדיװ ךיז

 .םעד ןביירטרַאפ טנעלפ ,גנַאלנרָאי ןופ טלמַאזעגנָא ,שײקדימַא
 .וצ ,ןעקנורטעג ליפ ןעמ טָאה ,םיא ןקעוורעד וצ ידּכ ןוא טיטעּפַא
 ןמרַאשו םעד טימ ןגָאמ ןטרעצעגּפָא םעד קידנעגערּברַאפ ןוא קידנצייר
 ,ןפנַארּב

 רעװ .ןסַאנ יד רעּניא ליפ ןוא ןפַאלעג ןעמ טריצַאּפש טנוָאניא
 העװ ןוא ; ןקורט זיאפ ןעװ ,וליפַא ןָא יז םומ ןשָאלַאק טָאהמ
 .ןוז יד טנייש עס ּביוא ,וליפַא ,טימ םיא טנָארט םריש-ןגער ַא טָאהס

 .רעד ןגעװ ןעמ טסעומש ,ןרערנַא ןטימ רענייא ךיז ןעמ טנגעגַאּב
 עמ ןוא טדער'מ--- סרעטסיימ יד טלדיזמ ,ןענישַאמ ןגעװ ,קירּכַאפ
 עמַאזנייא .טעּנרַא רעד וצ תוֿכיש ַא טָאה סָאװ ,םעד ןגעװ רָאנ טרעלק
 טקנַאצעג םיוק םיוק ןּבָאה קנַאדעג ןקידנעלקַאװ ,ןֿכַאװש ןופ ןעקנופ
 ,םײהַא ןעמוקעג .געט זד ןופ טײקיטרַאנײא רעקיטעמוא רעד ןיא
 .:עװעלַאשז טינ מפָא ייז טגָאלש'מ ןוא העּבייװ יד טימ ךיז ןעמ טגירק
 יּפעלק ןייֵק קיד

 -=נַאילוה ףיוא שגנערּברַאפ רעדָא ןעקנעש יד ןיא טציז גרַאװגנוי יד
 טגניזימ ,סעקיגָאמרַאה ףיוא טליּפש'מ ,ערעדנַא יד ייּב ענייא םעק
 .דייר עסואימ טדער עמ ,טצנַאטמ ,ךַאלדיל ענעסַאלעגסױא ,עּבָאהג
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 ךיג ןשטנעמ יד ןרעװ ,שעּברַא ןופ טרעטַאמרַאפ .םקנירמ עמ ןוא
 עֿכַאלקנערק ,ענדָאמ ַא רעצרעה יד ןיא ףיוא ךיז שקעוופ ןוא רוּכש
 ןּפַאֿכ ןשטנעמ ןוא ךיז רַאפ גנַאגסױרַא ןַא טֿכוז יז .גנונערמיוא
 ןקיאורמוא ןקיזָאד םעד ןֿכַאלוצסױא טײקכַאלנעמ רעדעי ןָא ןָא ךיז
 טימ ןטייװצ ןפיוא רענייא טייקיניילק א ּבילוצ ךיז ןפרַאװ ,לימעג
 ײעג עקיטולּכ ךיז ןעלקיװרַאפיס ,גנורעמיברַאפ רעשהיח רעפרַאש ַא
 טפערמ'ס ,ןדנואו ערעווש םומ ךיז ייז ןקידנע זייוװנטייצ ,ןגעלש
 | .תונירה טימ ךיוא-- לָאמַא

 ץלַא ןיפ רעמ ןעוועג זיא ןשטנעמ יד ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יד ןיא
 ײזַא ןעװעג זיא ליפעג רעד ןוא ,האנׂש רעקידנרעיול ןופ ליפעגַא
 יד ןופ טײקטֿכַאװשעגּפָא ערַאּבלײהסױא טינ יד יװ ,טרעטלערַאפ
 ?קנַארק רעקיטסייג רעקיזָאדרעד טימ ןרָאּבעג ןרעװו ןששנעמ .ןעלקסומ
 ןטָאׂש רעצרַאװש ַא יװ ןוא תוֿבא יד ןופ השוריּכ יז ןגירק ,טייה
 רעייז ןופ ךשמ ןיא קידנּביירמ ,רֿבק םוצ ןיּכ יז יז טײלנַאב
 רעקיצונמוא דעייז טימ עֿכַאלהעדיײש ,םיׂשעמ ייר רעצנַאגַא וצ ןּבעל
 .טײלמַאזיױרג

 =עצ ןיא טנװָאניא טעּפש םייהַא גרַאװגנוי יד טמוק פוש=מוי

 ענעגָאלשעצ טימ ,טּבױטשרַאפ ןוא .טצומשרַאפ ,רעדיילק עטקילפ
 ,םעלק יד טימ ךיז ןעמ טמירַאּב החמׂש רעזייּב ַא טימ ןוא רעמינפ
 ,ערעדנַא ןופ טקידיילַאּב רעדָא ; טגנַאלרעד םירֿכה יד טָאה'מ םָאװ
 רוּכש ,םורהרַאפ ןופ ןרערט טימ ןוא סעּכ םימ ּפָאֹרֲא ןעמ טמוק
 =עטַאט ןעגנערּב טמָא .ךַאלקילגמוא ןוא קידורּב ,טקירעדינרעד ןוא
 רעדָצ סַאנ ןפיוא ץעגרע ףיוא יז טֿכוז עמ .םייהא ןיז יד עמַאב
 -רעװ עטסגרע יד טומ יײז ןעמ טלדיז ,רונט=טיוט קנעׁש ַא ןיא
 .ָאלפעצ ןפנַאהּב ןופ ,עֿכײװ יד ןטסױפ יד טימ טגאלשומ ,רעט
 קעװַא ךָאנרעד ךיז טגייל עמ ןוא ,רעדניק יד ןומ םרעפהעק ,ענעפ
 ,גָאטרַאפ ןגרָאמ ףיוא ידּכ ,ןפָאלש טײקטגרָאזַאּב רעקיגיײװ-רעמ טימ
 ןסיגרעדנַאנופ ,םָאְרטְׁש רעצרַאװש ַא יװ ,ךיז שעװ ןטפול ןיא תעׁשּב
 וצ ןקעופיא תהעדאװ יז ,קירּכַאפ רעד ןופ ףײפ רעזייּב רעד
 .טעּברַא רעד

 ,תונמהר ןָא ןעמ טָאה רעדניק יד ןגָאלשעג ןוא טלדיזעג
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 תֹורּכׁשו יד ןטלַאהעג עטלַא יד ןּבָאה טייצ רעּבלעזרעד ןיא רע



 -רעד ץעֿכַאלריטַאנ ץנַאגַא רַאפ גרַאװגנוי רעד ןופ ןגעלשעג ןוא
 יו ןּבָאה ,ןעװעג גנײ ןעניז ,סעטַאמ יד ,ייז תעשּב -- גנונייש
 !ךיוא יז ןּנָאה עמַאמ:עטַאט ןוא ,ךיז טתיממעג ןוא שרוּכשעג ךיוא
 ךַאלעמַאּפ ןוא ךיילג-- ױזַא ןעועג דימּת זיא ןּבעל סָאד .ןגָאלשעג
 ןיא ןוא רָאי ךָאנ רָאי םָארטש רעקידורב ַא יװ ןסָאלפעג םע זיא
 ,ענעסעגעגנייא ,עקרַאטש טימ טלּפינקעגנעמַאזוצ ןעװעג סױאֿפרוד
 ןוא םנייא ןָאמ וצ ןוא ןרעלק וצ ןטייהניואוועג עטרעטלַארַאפ
 ,טֿפודעג ךיז טָאה'ס ןוא .סיוא גָאט -- ןייֵא גָאט עקיבלעז סָאה
 ןֿבחּפ וצ קשה ןייק טינ ,טייצ ןייק םינ הענייק טינ טָאה'ס זַא
 .ןשרעדנַארעּביא סָאװ

 .מערפ ואושץעגרע ןופ לַאטרַאװק ןיא ןעמוק ןגעלפ ןעװ-ןטלעז
 ?םינּפ יװ ,טושּפ ןקרעמַאּב יז ןעמ טגעלפ הליחּתֿכל .ןשטנעמ עד
 עֿכַאלרעפױא ,עטֿכײל ַא ךיז וצ ןעיצוצ ייז ןגעלפ ךָאנרעד , תושדה
 ואו ,רעטרע יד ןגעװ ןעגנולייצרעד ערעייז םימ טײקמַאזקרעמפיוא
 טֿכַאװשעגּפָא םערעטגיא רעה טגעלפ ךָאנרעה ,טעּברַאעג ןּבָאה יז
 םינרעמ ןענייז יז ןוא ייז וצ ןעניואוועגוצ ךיז טנעלמ'מ  ,ןרעװ
 :םנייא ןרעװ רָאלק טנעלפ תושעמ ערעייז ןופ .ןעוװעג קיטנָאק
 בוא ןוא עּבלעז םָאה םומעמוא זיא רעטעּברַא ןַא ןופ ןּכעל םָאה
 ? ןסעומש וצ ןַארַאמ ךָאנ ןיא עשז סָאװ --יוזַא

 ויִב ,עינ סעּפע ןרייר ייז ןופ ערעדנַא זַא ,רעּבָא טפערט
 ,חכותמ םינ ייז טימ ךיז ןיא'מ .םירוּבד עטרעהעג טינ ךָאנ רעהַא
 ןפיר םירוּכה עקיזָאריד .יורמוצ ןָא דייר ענדָאמ יד טרעהימ רעצָא
 -רַאפמיא ןַא ערעדנַא ייּב ,גנוגעתמיוא עדנילּב ַא עקינייא ייּב םױרַא
 גננעפָאד עֿכַאוש ַא ןליפרעד עטירד יד ,םייקיאורמוא עֿכַאלדנעטש
 ידֹּכ ,רערעמ ךָאנ ןעקנירט טמענ עמ ןוא ,סערָאלקמוא סעּפע ףיוא
 ןעמ טָאה .רָאנ טרעטש סָאװ ,תמא ןקיצונמוא םעד ןּבײרטרַאפ ֹוצ
 גנַאל םיא ןענעק ,סעֿכַאלניײװעגמוא סעּפע ןרמערפ ןיא טקרעמַאּב
 םוצ ךיז ןעיצַאּב ןוא ןייז להומ טינ סָאד לַאטרַאװק ןופ טייל יד
 רעֿפַאלטײדמוא ןַא טימ ,יײז וצ ךַאלנע םינ זיא קָאװ ,ןשטנעמ
 שטנעמ רעד זַא ,טַאהע; ארומ ןטלָאװ ייז יװ ,טקנוּפ ,טײקיטֿפיזרָאפ
 -עצ שעװ סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןּנעל רעייז ןיא ןפרַאװנײרַא טעװ
 ,רעװש תמא זיא רעכלעװ ,גנַאג ןקיטרַאניא-קיטעמוא ריא ןרעטש
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 לָאז ןּבעל סָאד ,ןרָאװעג טניואוועגוצ ןענייז ןשטנעמ .קיאור רעּבָא
 קידנטרַאװרע טינ ; הוּכ ןקיבלעזמעד ןוא ןייא םימ ןקירד דימּת יז
 יעדנע עדעי זַא ,ןטלַאהעג יז ןּבָאה ,ןרעפעּב םוצ גנורעדנע םוש ןייק
 .ךָאי םעז} ןֿפַאמ רערעווש רָאנ ןעק גנור

 עלַא טֿפײװעגסױא מייהרעליטש לַאטרַאװק ןופ טייל יד ןּכָאה
 עקיזָאדיד ןגעלפ ןַאד .טדערעג סעיינ םעּפע ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ,רעדָא ; ךיז קידנזָאלקעװַא ואוטץעגרע רעדיװ ,ןרעװ םלענ ןשטנעמ
 טנעלעג ייז ןכָאה ,קירבַאמ רעד ייּב ןּנײלּברַאפ יז ןגעלפ רעמָאמ
 ךיז תלוכיּב ןעועג שינ ןענייז יז בוא ,ןעמעלַא ןופ טייז ַא ןָא
 ןופ עסַאמ רעקיטרַאנײא רעה טימ עצנַאג ןייא ןיא ןסיגנעמַאווצ

 ,לַאטרַאװק

 שטנעמ רעד טנעלפ -- קיצפופ רָאיַא ןנעל ַאזַא טנעלעגפָא
 | .ןּברַאטש
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 ,וָאסַאלװ ליאַאֿכימ העסָאלש רעד טנעלעג ךיוא טָאה ױזַא
 רעשנוא ןופ טקוקעג ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא עניילק טימ ,שטנעמ רעזייב ַא
 .לֿפַײמש ןטֿפעלש ַא טימ ,רשֹח ַא טימ ןעמערּב עטֿכידעג יד

 ןיא קירּבַאפ ןפיוא דעמָאלש רעטסעּב רעד ןעװעג זיא רע
 ּבָארג ךיז טגעלפ רע רעּבָא .לַאטרַאװק ןיא רוּבג רעטשרע רעד
 . .קינײװ רעּבירעד טנידרַאּפ טָאה ןוא ערעֿפעה יד יּפלּכ ןטלַאה
 םינ םיא ןגָאה עלַא ןוא טתיממעג ןצימע רע טָאה ֿבוט-םוי ןדעי
 ןעמ טָאה לָאמ ןייא טינ .םיא רַאמ טַאהעג ארומ ,טַאהעג ּביל
 ,וָאסַאלװ םעזרעד .גלָאפרע ןָא רעּבָא ,ןנַאלש םיא ךיוא טֿכורפעג
 ,טערּב ַא ,ןייטש ַא טנעה יד ןיא רע טּמַאֿפ ,םיא ףיוא טייג עמ זַא
 .ייווׁש  טרַאװ ןוא םימ יד רעדנַאנופ טיירּב טלעטש ,ןזייַא קיטש ַא
 ןגיוא יד ןופ ןסקָאװַאב ,םינּפ ןייז .םיאנוׂש יד ףיוא טייהרעקידעג
 טנעה עקירָאה ענייז ןוא ,דרָאּב רעצרַאװש ַא| טימ זלַאה רעד זיִב
 =עג ןעמ טָאה טּפיוהרעד .ןֿפרָאװעגנָא דחּפַא ןעמעלַא ףיוא ןּבָאה
 םעד ןרעױבֿפרוד ייז ןגעלפ ,עקניניילק -- ןגיוא ענייז רַאפ םרעמיצ
 נָא ךיז טנעלפ סָאװ ,רערעדעי ןוא ךַאלרעיוּב ענעלָאטש יװ ,ןשטנעמ
 ,הוּכ ןדליװַא ךיז רַאפ טליפעג טָאה ,ןקילב ערעייז ףיוא ןסיוטש
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 .תונמחר ןָא ןתיממ וצ שיירג זיא ןוא דחּפ ןייק ןופ סיי סָאװ
 .רַאפ ַא טימ סױרַא רע טגָאז -- * 1שטָאלַאװפ, פא טערט --

 .לוק ןטקיטש
 טימ ךיז ןערישטש םינּפ ןייז ףיוא רָאה עטכידעג יד ןשיװצ ןופ

 ןטערמ ןשטנעמ ןוא .ןייצ עלעג ,עסיוהג ענייז ץנַאלג ןֿכַאלרעדיוש ַא
 .ןעיירעלדיז עקידנעוָאװ ,עשינדחּפ טימ ּפֶא

 ןצנַאלג ןגיוא ענייז ןוא ץרוק ייז רע םײלגַאמ -- ,שטָאלָאװפ, --
 טייג ּפָאק םענעּביױהעגפיוא קידהזעה ַא טימ ןוא .טָאמש ןפרַאש טימ
 ;ןטניה ןופ יז וצ טיירש ןוא ךָאנ טפָא יז רע

 ;ךיז ףיוא טוט םעד ליװ רעװ ,ונ --
 .טינ רענייק ליװ

 ןייז ןעװעג זיא -- ?שטָאלָאװס, ןוא קינײװ רע טָאה שדערעג
 קירּכַאפ רעד ףיוא טֿפַאמ יד ןפור רע טנעלפ ױזַא .למרעװ טּכילַאּב
 .ּבייו רעד וצ ןדנעװ ךיוא ךיז רע טנעלפ ױזַא ,ײצילָאּפ יד ןוא

 ! ןסירעצ ןזיוה יד -- ,שטַאלַאװפ ,טינ טסעז ---
 טָאה -- רָאי ןצרעפ ןרָאװעג טלַא זיא ,ןוז ןייז ,לװַאּפ זַא

 רעּבָא .רָאה יד רַאפ ןסײרנָא טלָאוװעֶג טָאמַאכָאנ םיא  וָאסַאלװ
 ;טגָאזעג ץרוק ןוא רעמַאה ןרעווש םעד טנַאה ןיא טּפַאֿכעג טָאה לװַאּפ

 | | /  !טינ עּפעשט --
 רעֿכױה רעד וצ קידנקור ךיז ,עטַאמ רעד טנערפ --?סָאװ --

 .םױב:עזָאירעּב ַא ףיוא ןטָגׁש ַא יװ ,ןוז םנופ רוגיפ רעניד ןוא
 ...טינ ךיא זָאל רעמ-- .לװַאּפ .טגָאז -- ! גונעג --
 ,רעמַאה ןטימ ךַאמ ַא טוט ןוא ןגיוא יד רעדנַאנופ טיירּב טנפע רע
 עקירָאה יד טנײלרַאפ ,םיא ףױא קוקַא עטַאמ רעד טוט

 יה .לרעטֿפעלעג ַא טימ טגָאז ןוא ןקור ןרעטניה טנעה
 ...מֹוג --
 ;ץפיז ןרעווש ַא טימ םעדֿכָאנ
 | ...וד ךע --
 .בײװ רעד וצ םנָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ץ'רוק

 ןצעזרעביא טינ ךיז טזָאל סָאװ ,טרָאװלדיז רעשיסור ַא-- שטָאלָאװס (*



 םעװ ריד ...ןטעּב טינ רימ ייּב רעמ וטכלָאז טלעג ןייק --
 ...ןּבעג הנויח ַאקשַאּפ ןיוש

 וצ הזעה יד יז טָאד -- ?ןעקנירטרַאפ ץלַא טכעװ וד ןוא --

 :שיט ןרעּביא טסיופ ןטימ ּפַאלק ַא רע טומ
 ! ןגירק עטּבילעגַא ךיז לעװ 5 !שטָאלָאװפ ...הגאד ןייד םינ -- |

 ןופ רעּבָא ,טיירדרַאפ טינ ךיז רע טָאה רעטנילעג| ןייק טימ
 רע טָאה ,םענייז םיומ עמַאס ןזיּב ,דָאי ייווצ םעמּכ ,םייצ רענעי
 .םיא טימ טדערעג טינ ןוא ןוז םעד טקרעמַאּב טינ יװ רָאג

 יװ ,ןקירָאד ןוא ןסיורג ַאזַא ךיוא ,טַאהעג רע טָאה טנוה ַא
 ןוא קירַּאפ רעד וצ שײלנַאּב םיא טנוה רעד טָאה גָאט ןדעי .ןילַא רע
 ווָאסַאלװ ךיז טגעלפ ֿכוש-םוי .רעיומ םייּב םיא טרַאװעגּפָא טנװָא ןדעי
 יװ טקניּפ ,ןוא ךַאלעמַאּפ רע טייג ןייג .ןעקנעש יד רעּביא ןזָאלקעװַא
 יד ןגיוא ענייז טימ רע טצַארק ,ןצימע ןעניפעג טלָאװעג טלָאװ רע
 ,שניה רעד ךָאנ םיא טייג גָאמ ןצנַאגַא ןוא .רעמינּפ עֿכַאלשטנעמ
 ,םייהַא רערוכיש ַא ןעמוקעג .קע ןטֿכידעג ,ןסיורג םעד ןזָאלעגּפָארַא
 רע .רעלעמ ןייז ןופ טנוד םעד טעמרָאק ןוא ןסע וָאפַאלװ ךיז טצעז
 .טלטרעצעג ינ ןוא ןטלָאשעג טינ ,ןגָאלשעג טיג לָאמניק םיא םמָאה
 ,הרעיחח ףיוא שיט ןופ סעפעג יד ּפָארַא רע טרעדיילש| ןפע ןֿכָאנ
 קעװַא טלעטש ,ןעמענוצּפָארַא ךיילג םינ יז טזײװַאּב ּביײװ יד בוא
 טמענ טנַאװ ןָא ןעלסקַא יד םומ טרַאּפשעגנָא ,ןוא ,ןפנַארּב שַאלּפ ַא
 ןעיֶאװ ,המיא ןַא ןָא טפרַאװ םָאװ ,םיטש רעטקיטשהַאפ ַא טימ רע
 יד קידנֿכַאמרַאפ ןוא ליױמ יד קידנענעפערעדנַאנופ טיירּב ,דילַא
 .ןגיוא

 ענייז ףיוא ךיז ןרעטנַאלּפ ןעגנַאלק עֿכַאלמיײהמוא ,עקיטומייוו |
 טעלג רעמָאלש רעד ; ךַאלקערּב-טיוהּב יד יז ןופ קידנגָאיּפָארַא ,ןּפיל
 ןוא ןצנָאװ ןוא הרָאּב ןופ רָאה יד רעגניפ עּבָארג יד טומ רעדנַאנוּפ
 -רַאממוא עניזַא סעּפע ןענייז דיל רעד ןופ רעטרעװ יד .שגניז --
 ןופ ןעיָאװ םעד טנָאמרעד עידָאלעמ יד ,ענעגיוצעצ ,עֿכַאלדנעטש
 ךָאנ יאס ןענַאװזּב רע טגעלמ ןעגגיז .טייצ-רעטניװ ןיא ףלעװ
 מיז ןטימ ךיז רע טנעלפ ןַאד ןוא ןעװעג ןפנַארּב שַאלפ ןיא
 שימ םוצ ּפָאק םעד ןוָאלּפָארַא רעדָא ,קנַאּב רעד ףיוא ןוָאלּפָארַא



 ןגיל דימּת טגעלפ שנוה רעד ןוא .ףייפ ןויּב ױזַא ןפָאלש ןוא
 .םיא ןּבעל טרַאה

 .ךיז טרעטַאמעג  גנַאל ןוא ךורּבַא ןופ רע זיא ןּברָאטשעג
 טרעגלַאװעג ךיז רע טָאה ,טצרַאװשרַאפ ןצנַאגניא ,ףניפ גָאט ַא
 ,ןייצ יד טימ .טעּפירקסעג ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ ףייטשו ,טעּב ןיא
 ;ּכײװ יד ןפורעג זיײװנמייצ

 .,.םסרַאפ ...ּביִג קינעשרַא

 ,ןסערּפמָאק ןגייל ןסייהעג טָאה רע .רָאטקָאד ַא טֿפַארּבעג יז טָאה
 ןריפ ףכיּת ןומ עמ ןוא עיצַארעּפָא ןַא קיטיונ יאס זַא ,טגָאזעג
 .לָאטיּפש ןיא הלוה םעד

 יג טָאה --! ןייגסיוא ןיילַא לעװיֿפ ...תוחור יד לַא וצ --
 ,וָאסַאלװ טרעפטנע

 ןרערמ טומ םיא טָאה ּביײװ יד ןוא ,קעװַא זיא רָאטקָאד רעד זַא
 רע טָאה ,עיצַארעּפָא רעד ףיוא ןייז וצ םיכסמ ןדײרנייַא ןעמונעג
 :טגָאזעג ןוא טסיופ ןייז םינּפ םוצ ןגָארטענוצ ריִא

 ! ןייז רעגרע היד שעװ -- ןרעװ טנוזעג לעװֿכ ...טינ טפלָאז --
 ןפו-עג טָאה ףייפ רעד ןעװ ,ירפרעדניא רע זיא ןּכרָאמשעג
 ,ליױמ םענעפָא ןַא םימ ןגעלעג רע זיא ןורָא ןיא .טעּברַא רעד

 יב ,ןגיוצעגפילנוצ זייּב ןעװעג םיא יֹוּב ןענייז ןעמערּב יד רָאנ
 רוּכשו רעטלַא ןַא ,שנוה ןייז ,ןיז דעד ,ּבײװ יד ןעװעג ןענייז היול רעד
 ןופ טגָאיעגסױרַא טָאהימ ןֿכלעװ ,וָאקישטסוװָאסעיװ ַאלינַאד --ֿבנגַא
 בייװ יד .לַאטרַאװק ןופ טײלעמירָא עכַאלטע ןוא ,קירכַאפ רעד
 ,ןשטנעמ .טנייװעג טינ טָאה לוַאּפ .קיניײװ ןוא ליטש טנייװעג טָאה
 ןעמלצ ,ןלעטׁשּפָא ךיז ןגעלמ ,היול יד םַאג ןפיוא קידנגענַאּב
 :ךיז ןשיװצ ןדייר ןוא

 =ענּמָא ןיא רע סָאװ ,ןייז ןדירפוצ קרַאטש זומ ַאיעגַאלעפ --
 ...ןּברָאטש

 : ןטֿפירַאפ ןגעלפ ערעדנַא ןוא
 ...טרנּפעג -- ןּברָאטשעג יג --
 טנוד רעד רָאנ יקעװַא ןשטנעמ יד ןענייז ,ןורָא םעד ןטָאשרַאפ

 םיא ליטש ןוא גנַאל ,רֿבק ןשירפ ןפיוא קידנציז ןוא ,ןּבילּבעג ןיא
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 יעגוצ רעצימיא םיא טָאה םחַא געט עֿכַאלטע ןיא .טקעמשעגמורָא
 | .טעגרה

 זוז

 -נייא וָאסַאלװ לוװַאּפ זיא ,טיומ םנטַאט ןֿכָאנ ןֿכָאװ רָאּפ ַא
 .קירנעלקַאװ .רוּכׁש קרַאטש םיהַא ןעמוקעג גָאט-גָאטנוז ַא ןיא .לָאמ
 טסיופ ןטימ ןָאטעג ּפַאלק ַא ,ןָאנּבױא םוצ ןכָארקרַאפ רע זיא ,ךיז
 ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ,ןָאמ שגעלמ עטַאט רעד יװ ,שיט ןרעּביא

 :רעטומ רעד וצ
 1! ןס} =

 קידנעיצוצ ,םורַא םיא טמענ ןוא ךיז שצעז ,םיא וצ וצ יז טייג
 טנַאה רעד שימ ןייא ךיז טרַאּפש רע .ןצרַאה ןפיוא ךיז וצ ּפָאק ןייז |

 :םיירש ןוא טינ ךיז טזָאל ,עציילּפ ריא ןיא
 ,..!רעֿפיג ...עשַאמַאמ ,,ונ --
 י:ֿכערּב ,טרַאצ ןוא קירעיורט רעשומ יד טגָאז -- וד עלערַאנ --

 -  .דנַאטשרעדיװ ןייז קיד
 ללויל טנטַאט םעד גנַאלרעד ...ךיוא ךיא לעװ ןרעֿפױר ןוא --

 | .לװַאּפ גנוצ ןטימ ךיז טרעטנַאלּפ-- ,עק'
 רעד .ןעקנורשעגנָא ךיז טָאה רע יװ ,לָאמ ןטשרע םוצ זיאיכ

 טפמעשרַאפ טינ רעּכָא .רעפרעק ןייז טכַאװשעגּפָא טָאה ןפנַארּב
 :עגַארפ יד טרעמַאהעג טָאה ּפָאק ןיא ןוא ,ןיײזטסואווַאּב ןייז

 .. רוּכש ..2 רוּכֹׁש .--

 םנופ ןוא טײקֿכַאלטרעצ םרעטומ יד שרעגרעעג םיא טָאד'ס
 טלעװעג ךיז טָאה'ס .ןרָאװעג רירעג רע זיא ןגיוא עריא ןיא רעיורמ
 רע טָאה ,גנַאלרַאפ םעד ןקירדרעד וצ ידּכ ןוא ןעניײװרעדנַאנוּפ
 .ןעװעג ןיא רע יװ ,ךרערוכש ךָאנ ןזייוווצסיוא טרעטַאמעג ךיז

 ,עטציװשרַאפ ענייז טנַאה היא טימ םעלג רעטומ יד ןוא
 | :ליטש טרער ןֹוא רָאה עטרעביושעצ

 ,..םינ ריד גיומפ ,טינ םע ףרַאדימ --
 שנייל ןלערּב ןרעווש ןוא ןגנַאל ַא ךָאֹנ .טוג-טינ םיא טרעוװ'ס

 שימ ןרעמש ןֿכײלב ןייז טקעדרַאפ ןוא טעּב ןיא ןײרַא עמַאמ יד םיא
 חעטנוא ץלא רָאנ ,םיוא לסיּבַא ךיז טרעטֿכינ רע ,ךוטנַאה ןפַאנ ַא
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 םיא ןענייז םעיװ יד ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ךיז טעריוה םורַא ןוא םיא
 טקול ,םעמ ןרעטיּב ,ןטֿפעלש ַא ליומ ןוא קידנרּפש ,,ןוא רעש
 ןוא םיִנּפ ןסיורג םרעשומ העה ףיוא סעיװ יד ןשיװצ ןופ רע
 | :טקַאהעגּפָא טרעלק

 ןוא .ןעקנירמ ערעדנַא ....רימ רַאפ ,םיוא טזייוװ ,ירפ ךָאנ --
 ...ןרָאװעג טוג טינ ,טֶא ךיא ןוא ...שינרָאג

 .טֿכיײװ םרעטומ רעד ךיז טגָארטרעד טייושטייוו ןופ יװ סעּפע ןוא
 :עמיטש

 וד בוא ,ןייז ןענעק ןיוש וטסעװ רעזייּפש ַא רַאפ סָאװ --
 ...ןרוּכש טסעװ

 :טגָאז ןוא ןגיוא יד ףייטש רע טֿכַאמרַאפ
 יי ...ןעקנירט עלַא --
 ,ןיילַא םייװ יז .טכערעג זיא רע .ץכערק ןפיטַא טוט רעטומ יד

 ףעמיוא ,טינ דיירפ רעדנַא ןייק ןשטנעמ יד ןּבָאה קנעש ןרעסיוא זַא
 :ז טגָאז ןגעװטסעדנופ .ןגינעגרַאפ העדנַא ןייק -- ןפנַארּב

 ,עטַאמ רעד ןיוש טָאה ריד רַאפ !םינ קנירט -- וד רעּבָא -- }
 .יימעגמיוא גונעג ךיוא רימ ןוא ...ןעקנירטעגסיוא .,ףרַאד'מ לפיוו
 ?ַא ,טַאהעג תונמחר ןעמַאמ א ףיוא רשפא וטסלָאװ ...טקיג

 ,ךיז טנָאמרעד ןוא דיר עֿכײװ ,עקירעיורט יד לװַאּפ טרעה
 ןיא ןעװעג קיטנעק םינרָאג רעטומ יד זיא ןּבעל םנטַאט ןרַאפ יװ
 עטצעל יד .טרעטיצעג ּפעלק רַאפ דימּת ןוא קידוועגייוש ,ּבוטש
 רעטָאפ ןטימ ךיז טלעװעג טינ ,ןעוועג ּבוטש ןיא קינײװ רע זיא טייצ
 ןײװֿלַאלסיּב ךיז ,טציא ןוא ןעמַאמ רעד ןופ ךיז טניואוועגּפָא ,ןפערט
 ,ריא וצ טקוקעגוצ םַאזקרעמפיוא ךיז רע טָאה ,קידנרעטכינסיוא

 רערעווש ריא ; ןגיוּבעגניײא לסיּב ַא ,,ןעוװעג עֿכױה ַא זיא יז
 מָאה ,ּפעלק םנַאמ ןופ ןוא טעגרַא העגגַאל ןופ ןֿכָארּבעצ רעפרעק
 יװ טקנופ ,טיז ַא טימ יװ ןוא שע'ד וםוׁש ןָא ליטש טגעװַאּב ךיז
 -ירּב רעד ,סָאװ ןעּפעשטרַאפ וצ ןּבָאה ארומ דֹומּת טלָאװ יז
 ,ןלָאװשעגנָא ןוא טשטיינקעצ |,רעריא  םינּפ רעקידֿכַאלײק ,רעמ
 ,ןגיױא עקירעיורט ,עקירעטיצ ןוא עלעקניט שימ ןטֿכױלַאּב ןעוועג זיא
 ַא יא םערּב ןטלער ןרעּביא .לַאטרַאװק ןיא ןעיפ יד ייּב 3ור'ס יװ
 .יוא םערב םעד ןּביהפיוא סָאװטע טגעלפ יז ; ןעועג ץַאה רעפיש
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 רעלעה זיא רעוא רעטֿפער רעד ךיוא זַא ,טֿכוהעג ךיז טָאה ,ןּביױא
 יז יװ ,קורדפא ַאְזַא םינּפ) ריא ןנענוצ טנעלפ סָאד ןוא ריא יב
 ,עטכידעג יד ןיא...טרעהעגוצ םעּפע וצ ארומ טימ דימּת ךיז שלָאװ
 ערעווש ןופ םינממ יװ ,םירעפ עיורג םענַאלגעג ןּבָאה רָאה עלעקנמ
 יעג ןיא עקירעירט ,עֿכײװ ַאזַא ןעועג ןצנַאגניא זיא יז ...ּפעלק
 .:.עמַאזרָאה

 .ןרערט ןענורעג ךַאלעמַאּפ ןּבָאה ןקַאּב יד רעּביא
 .קנחט ַא ךומ ּפיג -- ןוז חעד ליטש טעּב !שינ ןייװ ,שרַאװ --
 .ןעגנערּב רעסַאװײזיַא ריד לעװֿפ --
 מונימ ַא .ןפָאלשעג ןיוש רע זיא ,ןעמוקעגקירוצ זיא יז ןעװ

 העד ,םעטָא םעד קידנטלַאהנייַא ,םיא רעּביא ןענַאטשעג יז יא
 זייַא רעד ךיז טָאה לימש ןוא טנעה עריא ןיא טרעטיצעג טָאה גורק
 גורק םעד טלעטשעגקעװַא יז טָאה ךָאנרעד .ךעלּב ןָא טּפַאלקעג
 "םענָאקיא, 'ר חַאפ ינק יד ףוא ןוָאלעגּפָארַא .ךיז ,שיט ןפיוא
 .ןענװַאד רעשרעװ ןֶא ןעמונעג ןוא (עקילײה יד ןופ רעדליּבנ

 ,נימ ןופ ןעגנַאלק יד ּפָא ךיז ןגָאלש ןּביוש-רעטסנעפ יד ןופ
 ןקיטסברַאה ןופ טייקטכײפ ןוא ךשיה םניא .ןנעל ןרוּש , ןרעמס|
 ןםיוא טגניז ץימע ,עקינאמרַאה ַא ןופ הללי יד ךיז טרעה טגװָא
 -עטרעװ עטלימעצ ,ענָארג םימ ךיז טלחיז ץימע ,דילַא לוק
 .ןעמיטש-ןעיורפ .עטרעטַאמרַאפ  ,עטציירעצ  ןעגנולק קירעטיצ ןוא

 זיא סוָאפַאלװ יד ייּב ּבוטׁש העניילק רעד ןיא ןּבעל סָאה
 טסיב ַא ןוא רעירפ יװ ,רעליטש ןוא רעקיאור הָאנ ,קיטרַאנײא קעװַא
 .לַאטרַאװק ןיא םוטעמוא יװ ,שרעדנַא

 ןלירעדינ םייּב פַאג קע ןפיוא ןענַאטשעג יא ּבוטש רעייז
 ּםומש ןופ לטירד ַא .עטאלב רעד וצ גנַאנּפָארַא ןקידעּפושמ רעּכָא
 זיא רעֿכלעװ ,רעמיצ רענײלק העד ןוא ךיק יד ןעמונרַאּפ טָאה
 ןוא לטנעװ רעקירעדיג ,רעניד ַא טימ ריא ןופ טליײטעגּפָא ןעװעג
 -רָאמ טָאה עקירעּביא םָאד :רעטומ יד ןפָאלשעג זיא םיא ןיא פָאװ
 ןיא .רעטסנעפ ייוװצ טימ רעמיצ קיטנַאקריפ ַא ךיז טימ טלעטשעג
 שיט ַא -- ןטשרעדָאּפ ןיא ,טעּב םלוַאּפ ןענַאטשעג זיא לקניװ .ןייא
 .יילק ַא םיא ףיוא ,דָאמַאק-שעװ ַא ,,ןלוטש ריפ ַא .קנעּב יוװצ טימ
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 ייוצ ,םנַאװ רעד ףיוא רענייז ַא ,ןכַאז טימ ןטסַאק ַא ,לגיּפש רענ
 י -  .ןיוש ןוא -- לקניװ ןיא םענָאקיא

 ןָאטעג טָאה רע .עלַא יװ ,ןּבעל וצ טימַאּב ךיז טָאה לװַאּפ =
 =ָאמרַאה ַא ךיז טפיוקעג :רוהּב ןגנוי ַא רַאפ טסַאּפס סָאװ ,ןילַא
 ,ףיילש טנוּב ַא ,ץרַאה רעטעלָאמֿפָארקעגנָא ןַא טימ המעה ַא ,עקינ
 עלַא יװ ,ןעוסיוא ַאזַא טקנוּפ ןעמוקַאּב ןוא לקעטש:םי ַא ,ןשָאלַאּק
 ןצנַאט טנרעלעניוא ךיז ,םעקנַאילוה ףיוא ןעגנַאגעג .ןרָאי ענייז ןיא
 ןוא ךַאלרוּכש םייה ַא ןעמוקעג ֿבוש-םוי ,עקלָאּפַא ןוא לירדַאק ַא
 רעד ןָאטײװ טנעלפ ןגרָאמ ףיוא .ןפנַארּב םנופ ןטילעג קרַאטש| דימּת
 ,ךיילּב ןעװעג ןיא םינּפ רעד ,טנערּבעג טָאה ןצרַאה ןיא .,ּפָאק
 -  .קיטעמוא

 :רעטומ יד םיא טנערפ לָאמנײא
 ? ןטֿפענ ךַאליירפ ריד ןעװעג ,םָאװ ,ונ --
 :טײקטכַארּבעגפױא רעטקיטשרַאפ ַא םימ הע טרעפטנע
 רעדָא ...ןעגנַאפ שימ רעמעּב לעװֿפ {רענירגַא טעמוא ןַא --

 | .ןפיוק םקיִּכ א
 ; ןפָארטש ןָא ןוא ךיז ןעילוהרַאפ ןָא ,קיסיילפ רע טָאה טעּברַאעג

 רעד ייּב יװ ,ןגיוא עיולּב עסיורג ענייז ןוא ,קידװעגייווש ןעוועג
 ןייק טפיוקעג טינ טָאה רע ...ןרירפוצמוא טקוקעג ןּבָאה ,רעטומ
 ןעמונעג קיטנָאק ץנַאג רָאנ ,שימ ןייק ןעגנַאפעג טינ ןוא םקיּב
 ַאּב רענעטלעז ץלַא :געװ םענעטָארטעגסיױא סעמעלַא ןופ ןֿכײװּפָא
 -קעװַא ץיעגרע ֿבו-םוי טגעלפ רע םגה ןוא סעקנַאילוה יד טכוז
 טָאה רעטומ יד .רערעטֿפינַא רע טנעלפ ןעמוקקירוצ רָאנ  ,ןייג
 םינּפ רעלעקנוט םנוז םעד וַא ,ןעועג ןוא טקוקעגֿכָאנ ףרַאׁש םיא
 ןּפיל יד ןוא רעטסנרע ץלַא ןקוק ןגיוא יד ,רעפרַאש ץלַא טרעװ
 ןיא רע ,טֿפודעג ךיז טָאה'ס .גנערטש עגדָאמ ףיונוצ ךיז ןסערּפ
 .םיא טנָאנ םייהקנַארק ַא רעדָא ,סעפע ףיוא- םעּכ ןיא דימּת

 םיא ײז ןגעלפ שציא .ןעמוק םירֿבה םיא וצ ןגעלפ רעירפ
 רעטומ יד .ןייג וצ טרעהעגפיוא יז ןּבָאה ,םייהרעדניא ןפערט םינ
 ,רערעדנַא ןַא רָאג שרעװ רעריא ןוז רעד סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא
 ,טקרעמַאּב טָאה יז תעשֹּב רעּבָא ;קירּבַאפ ןופ גרַאװגנוי יד יװ
 טייװ ץעגרע םױרַא טמיווש רע קידתונשקע ןוא טגנערטשעגנָא יו
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 -- םָארטש-טנּצעל ןקיטרַאניײא ,ןקימורַא ,ןרעטסניפ םעד ןופ טייזַָא ןָא
 .ַאלטײרמוא ןופ לימעג םעד המשנ ךיא ןיא טקעװרעד סע טָאה
 .ארומ דעֿכ

 יז טנעיילעג ,רעֿכיּב ךיז טימ ןעגנערּב ןעמונעג טָאה רע
 לָאמַא .ןטלַאהַאּברַאפ ץעגרע ןוא טנעיילעגסיױא ,טֿפענ ענעצנַאג
 ןרעדנוזַאּב ַא ףױא ךַאלֿכיּב יד ןופ םעפע ןּבייהשסױא רע םגעלפ
 ...ןטלַאהַאּב ךיוא םיא ןוא רימַאּפ

 םיא ד טנערפ --',ַאשולװַאּפ ,טנזעג טינ רשפא זי --
 .לָאמַא

 .רע שרעפטנע -- ,שנוזעג ,ןייג ---
 .ץפיז ַא יז טוט -- ,טרעטַאמעגסױא רעייז טזיּב --
 | | .רע טגייווש
 יניא .ךיז ןעועג וליפא קיניײװ ןוא קינײװ ייז ןּבָאה טדערעג

 רעד וצ קעװַא םייג ןוא ייט טייהרעגידעגייווש דע טקנירט ירפרעד
 עֿכַאלטע טימ ךרוד ךיז ןעמ שפרַאװ ,גָאטימ וצ הע טמוק ; טעּברַא
 ןיא ןיּב ןלַאפרַאפ רעדיװ טרעװ רע ןוא רעטרעװ עקידנטײדַאּבמוא
 םִא טסע ,םורַא קיטלעפגרָאז ךיז רע טשַאװ טנוָא ןיא ןוא .שנװֶא
 ןופ קעװַא רע טייג ֿבוט-םוי .רעֿכיּב ענייז ןענעייל ךיז טצעז ןוא
 זַא ,טסואוועג טָאה יז .טֿכַאנייּב טעּפש םייה ַא טמוק ןוא ןגרָאמירּפ
 ןופ רעּבָא ,רעטַאעמ םעד ןטרָאד טֿכוזַאּב ,טָאטש ןיא טייג רע
 ,טֿפודעג ריא ךיז טָאה .ןעמוק טינ רענייק םיא וצ םגעלפ טָאטׂש
 -לעורעד וצ טָאה יז ןוא רעקינייװ ץלַא רע טדער ,רעטייוו סָאװ זַא
 עיינ סעפע רע טדער רעטפָא ץלַא זַא ,טקרעמַאּב םייצ רעקיּב
 ןוא ץּבָארג יד זַא ןוא עֿכַאלדנעטשרַאפמוא ריא רַאפ ,רעטרעװ
 ןרעװ-- ןעװעג טניואװעג זיא יז עֿכלעװ וצ ,ןקורדסיֹוא עפרַאש
 ןּנָאד גנוריפפיוא ןייז ןוא .ךַארּפש ןייז ןופ ןלַאּפרַאּפ רעטּפָא ץלַא
 -רַאפ טָאה רע :טײקמַאזקרעמפיוא ריא ןגיוצעגוצ ןטייקיניילק ךס ַא
 רעפרעק ןופ טייקרעּביױז רעד רַאפ שגרָאזעג רעמ ,ןעװעטנַאַארפ ופרָאװ

 =נילפ ,רעיירפ ןרָאװעג ןענייז ןעגנונעװַאּב יד ,רעריילק יד ןופ ןוא
 טָאה ,רעֿכײװ ,רעֿכַאפניא ץלַא  ךַאלרעסױא קידנרעװ ,ןֹוא ,רעק
 -קרעמפיוא עקירעטיצ ַא רעטומ רעד ןיא שקעװעגפיוא רעמ ץלַא רע
 טָאה העטומ רעד וצ ןעגנואיצַאּב ענייז ןיא ךיוא .ךיז וצ טײקמַאז
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 ןיא ליד םעד ןרעקסיוא טפָא טנעלפ רע :ןזיװַאּב םעייג סעּפע ךיז
 .ַאּבמוא ,ללֿכּב ,ןֹוא ןטעגרַאפ טעּב ןייז ֿבוש-םוי ןײלַא  ,רעמיצ
 סע טָאה רענײק .טעּברַא ריא ןרעטכי"לרַאפ וצ ןעזעג שקרעמ
 ...לַאטרַאװק ןיא ןָאמעג שינ

 לטנעװ ןפיוא ןעגנַאהעגפױא ןוא טֿכַארּבעג רע טָאה לָאמנײא
 / .רעטנומ ןוא טֿפײל ץעגרע ןעיײג ,ןסעומש ןשטנעמ יירד -- דליּב ַא

 - ןיא טייג ןוא ןענַאטשעגמייא םיתמח-תיחת סוטסירק זיא סָאד --
 .טרעלקרעד לװַאּפ ריא טָאה -- ,םומע

 טָאה יז רעּבָא ,ןרָאװעג ןלעפעג דליּב רעד זיא העטומ רעד
 | : ןָאטעג טֿפַארט ַא

 ...טיִנ וטסייג רעטסיילק ןיא ןוא וטסטלַאה ןסוטכורק ןופ --
 ףעדליּב עֿפַאלטע ךָאנ טנעװ יד ףיוא ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה דלַאּב

 עֿכלעװ ,עצילָאּפ רעד ףױא ןרָאװעג זיא רעֿכיּב רעמ ץלַא ןוא
 רעד .רעילָאטסַא ,רֿכד ןייז ןופ הנּתמַא ןעמוקַאּב טָאה לװַאּפ
 | .ןעזסיוא םענייש ַא ןעמוקַאּב טָאה רעמיצ

 ףָאנ ,"עשַאמַאמ, יז ןפורעג ןוא טצריאעג ריא טָאה לװַאּפ .
 :ץירוק ריא וצ ןדנעװ ךיז גנולצולּפ רע טגעלפ לָאמַא

 :קיאהמוא ןייז םינ טסלָאז ,טוג ױזַא ייז ,רעשומ ,וד --
 | ...ןעמוק םייה ַא טעּפש לעװֿפ

 ײז טָאד רעטרעװ ענייז ןיא .ןעװעג ןלעפעג ריא סָאד זיא
 | .טייקטסנרע ןַא ןוא תקזח ַא טעּפע טליפעג

 טייצ דעד טשימ .שייקיאירמיא ריא ןפקַאװעג ץלַא רעּבָא זיאיס|
 ץרַאה סָאד טנָאנעג רעפרַאש ץלַא רָאנ ,ןרָאװעג רערָאלק שינ יז זיא
 ייּב ךיז טנעלפ זייוונטייצ .סעֿכַאלניײװעגמוא םעּפע רַאפ רחּפ ןמימ
 עג טָאה ױ ,ןוז ןטימ טייקנדירפוצמוא עפרַאש ַא ןקעוורעד ריא
 : טֿכַארט

 {ייש ...ריזנַא יװ-- רע ןוא ,ןשטנעמ יװ -- ןשטנעמ עלַא --
 - ...רָאנ ןרָאי יד ךָאנ םינ רָאנ ...גנערטש וצ

 :טרעלקעג יז טָאה לָאמַא
 ?טײרדרַאּפ ?דיײמ ַא טימ ןטרָאד ךיז רע טָאה רשפא --
 שננערּב רע ןוא ,טלעג ןטפָאק ךַאלדײמ טימ םיקסע רעּבָא

 .ןצנַאגניא טעמּכ ןטסגידרַאפ ענייז ריא
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 טײהרעטקרעמַאּבמוא ןוא ןעגנַאגעג םישדח ,ןֿכָאװ ןענייז ױזַא
 טימ ליפ ,ןּבעל ןליטש ,םענדָאמ םעד ןופ רָאי ייװוצ רעּבירַא ןענייז
 .ארומ רעקידנמקַאװ ץלַא טימ ןוא תובשהמ עקידלּפענ

 {צ

 .רָאפ םעד ןזָאלעגּפָארַא לוַאּפ טָאה םױרּנטנוָא ךָאנ לָאמניײא
 ןםיוא ןעגנַאהעגפױא ,לקניװ ןיא טצעועג ךיז ,רעטסנעפ ןופ גנַאה
 .ןענעייל ןעמונעג ןוא ּפמָאל םענרעֿכעלּב םעד ּפָאק ןרעביא שנַאװ
 ןופ קידנעײגסױרַא ,ןוא סעפעג יד ןעמונענּפָארַא טָאה רעטומ יד
 וא ּמָאק םעד ףיוא רע טּבױה .םיא וצ ןעגנַאגעגוצ טכַאזַאּב ,ךיק
 .ןירַא םינּפ ןיא ,קידנגערפ יװ ,ןָא ריא טקוק

 קיטסַאה יז טגָאז ...ךיז ױזַא סע ּבָאהֿכ ,ַאׁשֲאּפ/ ,שינרָאג --
 יז טייטש .ןעמערּב יד שימ טלמוטוצ קידנגעזַאּב ,קעװַא טייג ןזא
 ןוא טֿכַארטרַאפ ,טינ היר ןייק ךיז טומ ,ךיק ןטימניא טונימַא
 רעדיװ טייג ןוא טנעה יד סיוא ןייה יז טשַאװ ןַאד ,שעגאדרַאפ
 | .ןוז םוצ םױרַא

 ;ץלַא וטסנעייל סָאװ -- ,ליטש יז טגָאז -- ,ןגערפ ךיד ליװ'כ --
 .לֿכיּב סָאד ּפָארַא טזָאל רע
 | ..:עשַאמַאמ ,ךיז ץ'עז --
 ,םייא ךיז טֿכײלג ,םיא ןּבעל ּםָארַא רעוװש ךיז שזָאל רעטומ יד

 .םקיטֿפיװ רעייז םעּפע קידנטרַאװרע ,ןָא) ךיז טגנערטש
 רעקירעדינ ַא טימ ריא וצ רע טגָאז ,ריא ףיוא . קידנקוק טינ

 : םיטש רעטרַאה
 ןענעייל .וצ יז שרעװרַאפימ  .רעֿכיּכ .עטרעוורַאֿפ  ןעייל'כ .--

 ןגעװ ,ןּבעל רעזנוא ןגעװ תמא םעד םיוא ןגָאז יז לייװ ,ראפרעד
 יב יז טעװמ בוא ןוא םייהעג יז ןעמ טקורד .ןּבעל-רעטעּברַא
 ,רַאפרעד ...ןצעזנײרַא עמרוט ןיא ךימ ןעמ טעװ ,ןעניפעק) רימ
 ?טסײששרַאפ ...ן"נרעד תמא םעד ליװ ךיא לי

 .רעדנַאנופ םיירב טימ .םעטָא םעד לָאמַאטימ ּפָא ריא טקַאה
 יװ םיױא היא טעז רע ןוא ןוז ןפױא יז טקוק ןגױא עטנפעעג
 ןוא  רעקירעדינ -- םיא .ייּב .םישש רעדנַא ןַא .רעדמערפ ַא ,,רענייא
 ןצנָאװ עטֿפידעג ,עניד יד רעגניפ יד םימ טּפוצ הע .רעקידנעגנילק
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 .וצ לקניװ םוצ ץעגרע ןעמעהּב יד רעשנוא ןופ ,ענדָאמ טקוק ןוא
 .םיא ףיוא תוגמחרַא ןוא ןגעװטנייז ןופ דחּפ ַא ןָא ריא טּפַאֿכ

 - .םױרהַא 'ז טדער--?ַאשַאּפ ,סע וטספרַאד סָאװ וצ --
 םרזה ןיא ךיא ףױא קוק ַא םוט ,ּפָאק םעד ףיוא רע טּבױה

 :קיאור ,ליטש' רעּביא
 ...ןייגרעד תמא םעד ליװ'ֿפ --
 הוא ןּבעגעגּפָא ךיז טָאה ןוז רעד זַא ,ץרַאה ךיא טײטשרַאפ

 זיאס ןעװ טנעלפ סָאװ ,ץלַא .סעֿפַאלקערש ,סניױזַא סעּפע וצ דימּת
 וצ ,ךַאלדײמרַאפמוא רַאפ ןטלַאהעג יז טָאה ,ןּבעל ןיא ןפערמ
 קידנרעלקרעּביא טינ ,ןעניואװעגוצ קידהענכה ךיז יז שנעלפ ץלַא
 ןייק קידנעניפעג טינ ,םנײװעגרעדנַאנופ רָאנ ךיז יז טָאה -- ךס ןייק
 תורצ ןופ טסערּפעגפיונוצ ךיז טָאה סָאװ ,ץרַאה ריא ןיא רעטרעװ
 | .טמַאשקנעּב ןוא

 היא ןוא .טרַאצ ןוא ליטש לוַאּפ  טגָאז -- !טינ ןייװ --
 | | .ךיז טנגעז רע זַא ,ךיז טֿפוד

 ריד זיא טָא ?זנוא ייּב ןּבעלַא רַאפ סָאװ ,רעלק ַא רָאנ וט --
 טָאה עטַאט רעד ?טּבעלעג ןעד יטסָאה -- רָאי קיצרעפ ןרָאװע ג ןיוש
 ףיא רע טָאה סָאד ןַא ,ךיא ייטשרַאפ טציא ...טתיממעג ךידי

 ...ןבעל ןייז ןופ ןייּפ םעד ...ןמָאגעגסױא ןייּפ ןייז םעצײלּפ ענייד
 ןענַאװ ןופ -- ןענַאטשרַאפ םיג טָאה הע ןוא טקירדעג םיא טָאהס
 ,ןמעּברַא ןּביױהעגנָא ,טעװערָאהעג רע טָאה רָאי קיסיירד ...סע טמוק
 ןיא ,ןעװעג ןכוּפהָאק ייװצ ןיא ךָאנ ןיא קירּנַאפ עצנַאג יד ןעװ
 ,םיוא ןעײג ןשטנעמ ןוא ןקירּבַאפ יד ןסקַאװ ...ןּניז -- טָא טציא
 | ...ייז ןיא קידנעװערָאה

 ןגױא עניז .טסול ןוא דהּפ טימ טרעהעגנייַא ךיז טָאה יז
 ןָא טמהּב רעד טימ טרַאּפשעגנָא .ןייׁש ןוא לעה טנערּבעג ןּבָאה
 טדערעג ןוא רעטומ רעד וצ רעטנעעג טקורעגוצ ךיז רע טָאה ,שימ
 עטשרע ןייז ,ןרערט ןופ ןעװעג סַאנ זיא סָאװ ,םינּפ ןיא ךיילג ריא
 ןטימ .ןפירגַאב טשרע טָאה רע ןכלעװ ,תמא םעד ןגעװ עדער
 ץלָאטש .ןיא רעֿכלעװ ,דימלּת ַא ןופ ןערּב ןוא שנגוי ןופ הוּכ ןצנַאג
 : טָאה ,טײקיטֿפערעג רעייז ןיא קילייה טּביױלג ןוא תועידי ענייז ףיוא

 ,ןעװעג רָאלק ןיוש ןיא םיא רַאפ סָאװ ,םעד ןגעװ םרערעג רע
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 וצ ןײלַא ךיז יִדֹּכ יװ ,רעטומ רעד רַאֿפ ױזַא םינ טדערעג ןוא
 ,טינ טהָאװַא סעּפע טניפעג ,ךיז רע טקַאהרַאמ טָא .ןרעהרַאפ
 ןצנַאלג סע ןֿכלעװ ףיוא ,םינּפ ןקידנדײל ַא ךיז רַאפ רע טעזרעד
 ,ארומ טימ ןקוק ייז .ןרערמ םימ ענעגיוצרַאפ ,ןגיוא עטוג לקנוט
 ,רעטומ רעד ףיוא תונמחר ַא ןָא םיא טּפַאֿפ .גנורעדנואוורַאפ טימ
 .ןבעל ריא ןנעװ ,ריא ןגעװ ןיוש רעּבָא ,ןדייר רעדיװ רע טמענ

 וטסנעק -- ,רע טגערפ -- ,טַאהעג וטסָאה תהנ ַא רַאפ סָאװ --
  ?ןענָאמרעד טרָאװ םוגַא טימ סָאװ שטָאֿכ

 .רעד ןוא ּפָאק ןמימ קירעיורט טלקָאש ,ןייֵא ךיז טרעה יז
 ,החמׂש ןוא תוֿצע טימ ליפ ,סעטנַאקַאּבמוא ןַא ,םיינַא סעּפע טליפ
 ןגעװ םירוּבד ענױזַא .ץ'רַאה טקָאטײװעגנָא ריא ךייװ טלשרעצ סָאװ
 ,טּבעל יז טייצ ,לָאמ ןטשרע םוצ יז טרעה ןּבעל ריא ןגעװ ,ךיז
 ,תונויער עֿכַאלטײד טינ ,עטלמערדשנַא גנַאל ריא ןיא ןקעװ יז ןוא
 ?ןצמוא רעקידלּפענ ןיפ ןליפעג ענעשָאלרַאמ רעדנַאנופ ליטש ןזָאלּב
 =םנני עטייװ יד ןופ ןליפעג ןוא תונויער -- ןּבעל ןטימ טייהנדירפ
 גנַאל ,ןבעל ןגעװ סעטרֿכח עריא טימ ןדייר יז טנעלפ טּפָא .ןרָאי
 ךיז ןכָאה ,ךיוא ןײלַא יז ןוא ,עלַא רעָּא ,ץלַא ןגעװ ןסעומש
 ויא סָאװרַאפ - טרעלקרעד טינ טָאה רענייק ןוא ,טנָאלקַאּב רָאנ
 ןבעל טציז טציא טָא ןוא... קידכשוח ןוא רעװש ױזַא ןּכעל סָאד
 ןזיז ,ןניוא ענייז ריא ןגעװ ןגָאז םע סָאװ ,ץלַא ןוא ןוז ריא ריא
 ַא טימ ןָא םיא טליפ ,ןצרַאה ןרַאמ טּפַאֿכ ץלַא -- ליומ ןייז ,םינּפ
 ןענַאטשרַאּפ קיטֿפיר טָאה רעֿכלעװ ,ןוז ןפיוא ץלָאטש ןופ .ליפעג
 תונמהר ,ןדייל עריא ןגעװ טדערעג תמא םעד ,ןּבעל סעמַאמ ןייז
 .ריא ףיוא טַאהעג

 ! מינ תונמחר ןייק ןעמ טָאה -- םעמַאמ ףיוא
 ןגעװ טדערעג טָאה לוװַאּפ סָאװ ,ץ'לַא .טסואוועג סע טָאה יז

 ?מיא -- תמא רעטנַאקַאּב ,רערעטיּב ַא ןעװעג זיא -- ןבעל ןשרעּביײװ
 ׁשָאה ליטש ןוא ,תמא טימ ןעװעג לופ זיא סנייז טרָאװ םֿכעל
 רעמ ץלַא ,ןליפעג ןופ לינק ַא טסורּב ןיא . ריא ייַּב טרעמיצעג
 .טײקשרַאצ רעטנַאקַאּבמוא טימ יז טמירָאװרעד

 .דייר ענייז רעּביא יז שסייר -- ,ןָאמ וטסליװ עשז-סָאװ .--
 רעטעּברַא רימ .ןענרעל ערעדנַא -- ןַאד ןוא ,ךיז ןענרעל --
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 סָאװרַאפ -- ןייטשרַאפ ןזומ ,ןפיוװרעד ךיז ןזומ רימ .ןענרעל ןזומ
 .זנוא רַאמ רעווש ױזַא זיא ןּבעל סָאד

 ,ןגיוא עיולּב ענייז יװ ,ןעז וצ םענעגנָא ןעװעג ריא זיא'מ
 ןלייװ ַאזַא טציא ןעמוקַאּב ןּבָאה ,עגנערטש ןוא עטסנרע דימּת
 רעליטש ,רענערירפוצ ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה ןּפיל עריא ףיוא .ץנַאלג
 ןרערט ךָאנ ןּכָאה ןקַאּב יד ןופ ןשטיינק יד ןיא םגה ,לֿפײמש
 ליפעג רעשלּפָאדַא טלקנעװקעג ךיז טָאה ריא ןיא .מרעטיצעג
 =טימ טָאה ,םטוג ןעמעלַא טשניװ רעֿפלעװ ,ןוז ןפיוא ץלָאטש ןומ
 -יּבלעזרעד ןיא ,ןוא ,ןּבעל ןופ ןייּפ םעד טעז ,ןעמעלַא טימ רייל
 ,גנוי ךָאנ זיא רע זַא ,ןפעגרַאפ טנעקעג טינ יז טָאה ,טייצ רעק
 ןילַא רענייא ןמָאלשַאּב טָאה רע זַא ,עלַא יװ ,טינ טדער רע זַא
 ,ךיוא יז ןוא ,עלַא ןֿכלעװ וצ ,ןּבעל ןמימ גירק ַא ןיא ןטערטוצניירַא
 :ןגאז וצ םיא יז טרעלק .טניואוועגוצ ןיוש ךיז ןּכָאה

 ,ךיד ןעמ טעװ ןטעיטעצ 1 ןָאטפױא וטכנעק סָאװ ,רעקניּביל --
 : | - .וטסעװ ןעמוקמוא

 נָא ,טָאה יז סָאװ ,גונעת םעד ןרעטשרַאפ שינ ךיז יז ליװ
 טקעלּפטנַא גנולצולּפ ריא ךַאפ ךיז טָאה רעֿכלעװ ,ןוז ןופ קידנלעװק
 ...רעגולק 'ַאוַא ,רעייג ַאזַא

 -םיוא יד ,ןּפיל סרעטומ רעד ףיוא לֿכױמש םעד טעז לוװַאּפ
 טכוד ,ןגיוא עריא ןיא עּביל יד ,םינּפ היא ףױא טײקמַאזקרעמ
 רעגנ ַא ןוא תמא ןייז ןיא טגייצרעּביא ריא טָאה רע ,םיא יז
 יד ןיא ןּבױלג ןייז טרעסערגרַאפ טרָאװ ןופ הוּכ ןפיוא ץילָאטש
 עג ץלַא רע טָאה ,גנוגערפיוא ןופ טּפַאֿפרַאפ .ןטפערק ענעגייא
 טמֶא ; ןעמערב יד קידנעיצפיונוצ ָאד ,קידנעלֿפײמש .ָאד ,טהער
 .נרעה ,רעמומ יד ןוא האנׂש ַא ןעגנולקעג רעטרעװ ענייז ןיא/ טָאה
 טלקָאשעג רהּפ טימ טָאה ,רעטרעװ עטרַאה. ,עקידנעגנילק יד קיד
 :ןד םעד טנערפעג ליטש ןוא ּפָאק ןטימ

 ?ַאשַאּפ ,יװַא סע זיא --
 "רעד רע ןוא .טסעפ ןוא ףייטש רע טרעּפטנע -- ,ױזַא --

 ,קלָאפ םעד סטוג ןשטנואוועג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןגעװ ריא טלייצ
 ןופ םיאנוש יד ןּבָאה רַאמרעד ןוא טייזעג ןּבעל ןיא תמא ןּבָאה
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 טקישעג ,םעמרוט יד ןיא ןפרָאװעג ,תויח יװ ,טּפַאכעג יז בעל
 י ...עגרָאטַאק ףיוא

 טימ םיוא רע טפור-- ,ןשטנעמ ענױזַא ןעזעג ּבָאה ךיא --
 !טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ עטסנעש יד ןענייז סָאד-- ,ץיה

 יז ליװ ,טלעװדעד ארומ ַא ןשטנעמ עקיזָאדיד ןּבָאה ריא ןיא
 :ןוז םעד ןגערפ

 ?ַאשַאּפ ,ױזַא סע זיא --
 שרעװילנרַאפ וצ ךיז טרעה ןוא םינ םומ ןייק יז .טניפע'

 .דנעטשרַאפמוא ריא ןענייז עֿפלעװ ,ןשטנעמ יד ןגעװ תויׂשעמ יד וצ =
 ןרעלק ןוא ןדייר וצ ןוז ריא טנרעלעגסיוא ןָּאה עכלעװ ,ךַאל
 .יז טגָאז ,ךַאלדנע .םיא רַאפ ןֿכַאז עֿכַאלרעּפעג עניױזַא

 ...ןפאלשעגנייַא ,טגיילעג ךיז טסלָאװ ...דלַאּב ןיוׁש טנָאשס --
 -  .שעּברַא רעד וצ ןייג ךָאד טספרַאד

 ךיז טניוּב רע ,םיּכסמ רע זיא -- ,ךיז ךיא גייל רלַאּב ,ָאי --
 : טגערפ ןוא ריא וצ וצ

 ?ןענַאטשרַאפ ךימ טסָאה --
 ןסייר דעדיװ .ץֿפערק ַא טימ/ יז טרעפטנע -- ןענַאטשרַאפ --

 :וצ יז טינ םילֿכ ַא טימ ןוא ןגוא עריא ןופ ןרערט םױרַא ךיז
 ! ןרעװ ןלַאפרַאפ טסעוו --

 רעמיצ ןרעּביא ךרוד ךיז טייג ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טלעטש' רע
 | :טגָאז ןוא

 -- יג ךיא ןיהואװ ,וט ךיא סָאװ ,וטסייװ טציא טָא ,,ונ --
 ךימ וטמָאה ,רעטומ ,ךיד טעּבֿכ ןוא !טגָאזעג ץלַא ריד ּבָאה'
 ..! ןרעטש  טינ רימ וטסלָאז -- ביל

 .יילג רשפא טלָאװס -- ,םיוא יז טפור -- ,רעניימ רעקניּביל --
 ! ןסיװ וצ טינ טשינרָאג רימ רַאפ ןעוועג רעֿפ

 .רענייז ןיא קרַאטש טקירד ןוא טנַאה היא רע טּפַאֿכ
 רע ןכלעװ ,"רעמומ, שרָאװ םעד ןופ שרעטישרעד טרעװ יז

 ריא ןקירד זקיזָאדמעד ןופ ןוא ץיה ןוא הוּכ טימ סירַא טדער
 .ךיא רַאפ ענדאמ ןוא יינ זיא סָאװ ,טנַאה

 ענעמירעגּפָא טימ יז טגָאז --! ןָאפ טינ ששינרָאג .לעװֿפ --
 ,..טיה ...ךיז טיה וד רָאנ -- ,רעטרעװ



 יא וצ יד שיג ,ןטיה ךיז ףרַאד ןעמ סָאװרַאפ ,קידנסיװ טשינ
 : קיטעמ

 ...רעטרַאדעגסױא ץילַא טסרעװ --
 ַא טימ רעּפרעק ןקרַאטש ,ןקנַאלש ןייז קידנעמענמורַא ןוא

 :ליטש ןוא קיטסַאה יז טגָאז ,קילּב ןֿכַאלטרעצ ,ןעמירַאװ
 ,טמיײטשרַאפ וד יװ ,ךיז בעל ! ןפלע :ה טָאג ריד לָאז ---

 דיר טינ - ךיד ךיא םעּב םנייא רָאנ .ןרעטש טינ ריד לעװֿכ
 -- ןשטנעמ רַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ןטיה !רהּפ ןָא ןשטנעמ טימ ױזַא
 ןענייז ,קידהואּת ןּבעל !ןרעדנַא םעד רענייא ייז ןענייז םיאנוׂש
 ןעמענ וטסעװ ...ןָאט וצ זייּב ןֿכז עלַא .ןרעדנַא םעד רענייא אנקמ
 ימוא ,ןרעװ םיאנוש-םד  ריד יז ןלעװ -- יז ןטפשמ ,ןרפומ ייז
 ..!ךיד ןעגנערּב

 זעטרעװ עֿפַאלמײהמוא יד טרעה ,ריט ןיא ןוז רעד טייטש
 :לֿפײמש ַא טימ ריא רֶע טגָאז ,טקידנע רעטומ יד זַא ,ןוא

 בָאה'ֿפ ןעװ ,רָאנ ...ָאי ,ןּברָאדרַאפ ןענייז ןשטנעמ יד --
 יד ןענייז-- ןַארַאפ תמא זיא טלעװ דעד ףיוא זַא ,טסואוורעד ךיז
 .! ןרָאװעג רעכעּב ןשטנעמ

 | :רעטייװ שדער ןוא לכיימש ַ רעדיװ טוט רע
 זייוודניק ןופ : ןעמוקעגרָאפ זיא םָאד יח ,שינ ןײלַא םייוװ'ֿפ --

 -- . ןסקַאװעגרעטנוא ...ןגױצַאּכ דחּפ טימ ןעמעלַא וצ ךיז ךיא ּבָאה ןָא
 ...ערעדנַא וצ ,טיקהוֿבנ רעייז הַאפ עגינייא וצ ...ןגָארקעג האנׂש ַא
 ןעעז טציא ןוא !טושּפ ,ךיז ױזַא ...סָאװרַאפ שינ ןילַא סייוו'כ
 ןעקיֿפ ..ג סָאװ יצ ,ייז ףיוא תוגמחד ןַא ...סיוא ׁשרעדנַא סעּפע עלַא
 ,ןרָאװעג רעֿכײװ זיא ץרַאה סָאד רעּבָא ...ןײטשרַאֿפ | םינ ןײלַא
 ...רערעייז םייללפש רעד ןיא קידלוש ןענייז עלַא טינ ,ןעזרעד ּבָאה'ֿכ

 טרעהענוצ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןרָאװעג ןגיװששנַא זיא רע
 טכַארטרַאפ ןוא ליטש ךָאנרעד ,ךיז ןיא קינייװעניא סָאװ וצ
 : טגָאזעג

 !טָאד תמא רעד םעטָא ַארַאס טָא --
 :ליטש טנָאז ןוא םיא ףיוא קוק ַא יז טומ !

 {רעטָאפ-וינעטָאג  ,ןטיּכעגרעביא .ךַאלקערש ךיז טסָאה

22 



 יז ןיא ,ןפָאלטיעגנײַא ןיא ןוא םגיילעג ךיז טָאה רע וַא
 ֹוצ ןעגנַאנעגוצ ליטש ןוא טעּב ריא ןופ ּפָארַא טכַאנַאּב רעטומ
 רעד ףיוא ןוא ףירַא טפורּב רעד שימ ןגעלעג זיא לװַאּפ/ .םיא
 -רַאמ ,רעלעקנוט ןייז שלייטע:נסיוא ךַאלטײד ךיז טָאה ןשיק רעפייוו
 ןצרַאה םוצ טנעה יד שקירדעגוצ .םינּפ רעגנערטש ןוא רעטנשקע
 ןייז ייּב ןענַאטשעג ,רמעה ןייא ןיא ,עטעקַאנ ַא ,רעטומ יד יא
 יז ןֹופ ןוא ,רעטרעװ ןָא טנעװַאּב ךיז ןּכָאה ןּפיל עריא ,שעּב
 רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ךיילג ןוא ךַאלעמַאּפ ךיז ןּכָאד ןגיוא
 + ...ןרערט ענטומ ,עמיורג ןטָאגעג

 ָע

 ןוא עשיו ,ןּבעל רעקידעגייוש ַא ייז ייּב קעװַא זיא רעדיװ ןוא
 .ןרעדנַא םוצ רענייא עטנעָאנ

 לװַאּפ טָאה ,כוט-םוי ןקידעָֿאװנטימ ַא  ןיא .ױזַא  ,לָאמנייא
 :ּבומש ןופ ןײגקעװַא ןרַאפ רעטומ רעד וצ טגָאזעג

 .ןּביילקפיונוצ ןששנעמ רימ ייּב ךיז ןלעװ תֹּבֹׁש --
 .טנערפעג יז טָאה --? ןשטנעמ ַא רַאפ סָאװ --
 /  .טָאטש ןופ ערעדנַא ,עגיה עֿכַאלטע --
 ?נעלקָאש ,רעטומ יד טרוחעגרעּביא טָאה -- ,טָאטש ןופ --

 .טנייװעגרעדנַאנופ גנולצולפ ךיז ןוא ,ּפָאק ןמימ קיד
 -- .ןרירפוצמוא לװַאּפ םיוא טפור -- ?עשַאמַאמ ,סָאװ וצ ,ונ --

 | | ?סָאװ וצ
 טהעפטנע ןוא ץריש ןטומ םינּפ םעד סא ךיז טשיװ יז ==
 :ליטש

 | ...יזַא טַאלג םעּפע ...שינ םייװֿפ --
 ריא ןּנעל ּפֶא ךיז טלעטש ,רעמיצ ןרעּביא ךרוד ךיז רע טייג

 : טגערפ ןוא
 ?ארומ טסָאה --
 ףעװ ,..מָאמש ןופ טייל יד טָא -- ,הדומ ךיז יז זיא -- ,ארומ --

 | | ?יײז םייוו
 יװ ,םעּכ םימ םיהַא םדער ןוא היא וצ וצ ךיז רע טגיוּב

 :ץטַאט ןייז

23 



 ,יד ןוא !ןלַאפרַאפ עלַא רימ ןרעװ ארומ רעד ּבילוצ טָא --
 ןפרַאװ ןוא ארומ רעזנוא סיוא ןצונ -- זנוא רעּביא ןעװעדנַאמָאק סָאװ
 ןשטנעמ - רָאנ ףיירגַאּב .רהּפ ןרעסערג ַא ךָאנ זנוא ףיוא ףױרַא
 ןפיוא םעזָאירעּב יד יװ טָא ,ןלײפ יז ןלעװ --ןּכָאה .ארומ ןלעוװ
 | ! טייצ ,ןגירק וצ הזעה ןיֹוׁשו םייצ .ּפמוז

 :טנָאזעג ןטרָאד ןופ ןוא לקניװ ןיא ןטָאהטעגּפָא זיא רע
 !רימ ייּב ןייז םעװ גנולמַאזרַאפ יד ...םנייא ץלַא --
 :טרעמָאירַאפ קירעיורט ךיז טָאה רעטומ יד
 ץנַאגַא ?ןּכָאה ארומ םינ ךיא לָאז יװ !סעּכ ןיא טינ ייז --

 .וצ םיא טימ זיא המשנ עצנַאג יד ...טנעלעגּפָא ארומ ןיא ןּבעל
 | ! ןטקָאװעגפױנ

 :רעֿכײװ ןוא ליטש טגָאזעג רע טָאה
 .קעװַא יא ןוא---!שינ ךיא ןעק שרעדנַא ,להומ רימ יז ==

 .טיא קידנשלהּפָא ,טרעטיצעג ץרַאה סָאד ריא טָאה געט יירד
 ןעמוק טָא;טָא ןַא ,ןענַאמרעד ךיז טגעלפ יז תעשּב ,לָאמ םֿכעל
 "רָאמ טנעקעג שינ ךיז טָאה יז .ןשטנעמ עדמערפ בוטש/ ריא ןיא
 יז זַא ,טֿפהעג ךיז טָאה ריא רָאנ ,םיוא ןעעו) יז יװ ,ןלעטש
 ,געװ םעה ןח ריא ןזיװעג ייז ןּבָאד סָאה .עֿכַאלקערש| ןענייז
 ...ןזָאלעגקעװַא ךיז טָאד רע ןֿכלעװ רעּביא

 -ניײַא ךיז ,קירּכַאפ ןופ ןעמוקעג לװַאּפ זיא טנװָאניא תּבֹׁש
 ,טגָאועג ,ץעגרע קידנּבילק ךיז רעדיװ ,ןוא ןָאטענרעּביא ,ןשַאװעג
 :רעטומ רעד ףיוא קידנקוק טינ

 ...דלַאּב םוא ךיז רעקיֿכ ,ןגָאז וטסלאז -- ןעמוק ןעמ שטעװ -- =
 ...ךיר שעּבֿפ ,ןּבָאה ארומ טינ הָאנ טסלָאז ןוא .ןטרַאװ ןעמ לָאז
 .ןשטנעמ יװ ,ןשטנעמ

 טוט ןז רעד .קנַאּב רעד ףיוא ּפָארַא קיטֿכעמנָא ךיז שזָאל יז
 :רָאמ ריא טנייל ןיא ריא ףיוא קוק ַא טזגוהברַאפ

 .ןײגקעװַא ץעגרע וטסעװ ,רשפא --
 :טנָאז ןוא ּפָאק ןמימ טלקָאש יז .ריא טקידילַאּב סָאד
 | ?סָאװ וצ !םנייא ץלַא ןיינ --
 ?רַאפ יד ףיוא זיא גָאטייּב .רעּבמעװָאנ ןטימ ןיא ןעװעג זיא'ס

 טָאד'מ ןוא יינש רערעטיש ,רענעקחטַא ןלַאפעגסױרַא דרע ענערָארפ
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 .טירט סנז םעד רעטנוא טעּפירקס הע יװ ,טציא טרעהעג ךיז
 שעיליטעגוצ ךַאלגעװַאּבמוא ךיז טָאה רעטסנעפ ןופ ןּביױש יד וצ
 .סעּפע ךָאנ טרעיולעג ךַאלדנייפ יװ ,ןוא שינרעטסניפ עטֿכידעגַא
 ,ןסעזעג רעטומ יד זיא קנַאּב רעד וצ טנעה יד םימ: םרַאּפשעגנָא
 - ...טרַאװעג ןוא רימ יד ףיוא טלוקעג

 ךיז ןענעֿפנג ןטייז עלַא ןופ ןַא ,טֿכוחעגסױא ךיז טָאה ריא
 :ןשטנעמ ערמערפ ,ּבוטׁש רעה וצ שיינרעטסניפ רעד ןיא טכַאזַאּב
 ,ןָאטעגנָא ענדָאמ ,ענעגױּבעגנייַא ,ןטייז עלַא ןיא םוא ךיז ןקוק
 טימ ךיז טרַאש ,זױה םורַא רעצימיא ןיוש טייג טָא .עקידוועגייווש
 .טנַאװ עזַאּפ םנעה יד

 רע טָאה םָארטש דעניד ַא יװ .ףייפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס
 .ָאלעמ ןוא רעקיטעמוא ןַא ,שינרעטסניפ רעד ןיא טלגנעלשעג ךיז
 שעג ,ךשוה ןטסיװ םעד רעביא טעשזדנַאלּבעג טֿכַארטרַאפ ,רעשיד
 -עג ןלַאפרַאפ גנולצולּפ ןוא ...ךיז טרעטנעענרעד ןוא םעּפע טֿפז
 -ףעצליה רעד ןיא שערונעגנייַא ךיז יװ ,רעטסנעפ ןרעטנוא ןרָאװ
 : .טנַאװ רעג

 ַא טָאה רעשומ יד ,טירמ טרעהרעד ךיז ןּבָאה זיוהריפ ןיא
 -ינַא ןעמערּב ענעּביוהעגפיוא טגנערטשעגנָא טימ ןוא ןָאטעג רעטיצ
 | .ךיז טלעטשעגרעד

 -ניירַא רעמיצ ןיא ךיז טָאד רעירפ ַא .ריט יד טנפעע ג טָאה'מ
 .ַאּמ ןיא ךָאנרעד ,לטיה רעקירָאה ,רעסיורגַא ןיא ,ּפָאק ַא טקורעג
 היז ,רעמרעק רעגנַאל ַא ,ךיז ,קידנגיוּנייא . ,ןֿכָארקעגֿכרוד ךַאלעמ
 ַא ,טנַאה עטכער יד ןביוהעגפיוא שינעלויַא  ןָא ,טֿכײלגעגסיג
 יעג עמיטש-טסורּב רעטכידעג ַא טימ ןוא לוק ןפיוא ןָאטע ץפיז
 | : טגָאז

 !טנװָאנ טוג --=|
 .טגױנרַאֿפ ליטש ךיז טָאה רעטומ יד
 ?םייהרעד ןיא ָאשינ ךָאנ זיא לװַאּפ --
 ,טקער םענעלעפ ןייז ןָאפעגמיױא ךַאלעמַאּפ טָאה שטנעמ רעד

 ןּופ יינש םעד למ'יה ןטימ טלסיירטעגּפָא ,םופ/ ןייא .ןּביוהעגפיוא
 ַא ,םומ ןטייװצ ןטימ עקיּבלעזמָאד ןָאמעג ךָאנרעד ,לוויטש ןייא
 יד ףייא ךיז קידנעלקַאש ,ןוא לקניװ ןיא ,לטיה סָאד ןָאטעג ףרָאװ

25 



 טֿכַארטַאּב ,לוטש םוצ ןעגנַאגעגוצ .רעמיצ ןיא ןײרַא ,סיפ עגנַאל
 =םיוא טלעװעג טלָאװ רע יװ ,שנַאד רעד שימ ןָאטעג ריר ַא ,םיא
 קידנלעטשרַאפ ןוא טצעזעג ךַאלדנע ךיז ,טײקרַאטש ןייז ןֿבורּפ
 טַאהעג רע טָאה ּפָאק ַא .ןָאפעג ץענעגַא ,שנַאה רעד טימ ליומ יד
 ןוא  עצהיזַארעג -- ןקַאּב ,ןרָאשענּפָא ץרוק ,ןקידכעלײקתמא ןַא
 .ײַאּב םַאוקרעממיױא טָאה רע .ּפָארַא ןציּפש יד טימ עגנַאל ןצנָאװ
 ,ןעוא עױרג ,עטלוּב ,עסוהנ ענייז םימ העמיצ םעד טֿכַארט
 וטש ןפיוא ךיז קידנגיװ ,ןוא םופ ַא ףױא םופ ַא טגילעגפױרַ
 | רפעג

 ?ענעגנודעגַא יצ ,ערעייַא ּבומש ענעגייא ןַא --

 :טהעפטנע ,םיא ןגעקטנַא קידנציז ,רעטומ יד
 ..:ענעגנודעג ַא --
 .רע טקרעמַאּב --!בוטש עּפַאנק ַא -
 שרעמומ יד ליטש טעכ - ףיא טרַאװ ,דלַאּב טמוק ַאשַאּפ --
 שטנעמ רעגנַאל רעד קיאור טגָאז -- ךָאד טרַאװֿפ ,,ונ --
 םינּפמ רעטושּפ רעד  ןוא עמיטש עֿכײװ יד ,םייקיאור ןייז

 ,ןפֶָא ריא ףיוא טקוקעג טָאד רע .רעטומ יד טרעטנומרעד } ןּבָאה
 טָאה ןגיוא עקיטֿפיזֿכרוד ענייז ןופ שינעפיפ רעד ןיא ,קיטומט טוג
 ַא ,רוניפ רעצנַאנ רעד ןיא ןוא ,קנופ רעֿפעלײרּפ ַא שלקניפעג
 ,םיפ עגנַאל טימ ,רעטרעקױהעגנייַא ןא ,רעטרעּפמולעגמוא ןַא לסיּב
 ,הניירפ ַא טלעװעג טָאה סָאװ , סעשימָאק םנױזַא סעּפע ןעװעג זיא
 לרמעה רעיולּב ַא ןיא ןעװעג רע זיא ןָאטעגנָא .םיא וצ ליפעג ןֿכַאל
 טלָאװרַאפ  ריא ךיז טָאה .לוויטש ןיא ןוא ןיעדולּפ :עצרַאװש .ןוא
 ןיוׁש רע ןעק יצ ,ןענַאװ ןופ ,רע זיא רעװ ,םיא ןגערפרעדנַאנופ
 לקָאׁש ַא ןצנַאגניא ךיז רע טָאה גנולצולּפ רעכָא ,ןוז ריא גנַאל ןופ
 : ןָאטעג גערמ ַא ןיילַא דיא ןוא ןָאטעג

 (?ָאקנעג ,טעלפעג ןרעטש םעד ךייַא סע טָאה עשז-רעװ --

 יד  ןיא .טֿפײמש ןרָאלק ַא טומ  ,ךַאלדניירּפ .ױזַא טגערפעג
 -םיונוצ טָאה יז .טקידיײלַאּב עגַארפ יד טָאה יורפ יד רעֶּבָא .ןגיוא

 ,ןעיורפ ערעטלע וצ ךיז טדנעװ ןעמ ןכלעװ טימ טרָאװ שיניַאױקוא א (*

 יג =



 יםעה רעטלַאל טימ ןגייווש ןצרוק ַא ךָאנ ןוא ןּפיל יד טסערּפעג
 | : טרעפטנעעג טײקכַאל

 ?רעטעפ ,טמעשעג רעייַא סָאד זיא סָאװ ןוא --

 :רעּפרעק ןצנַאג ןטימ ריא וצ רעדיילש ַא ךיז רע טומ
 רעד רָאנ גָאה'ֿפ ?סָאװ וצ ,סעּכ ןיא טינ רָאנ טייז ריא --

 ןוז ַא רַאפ ךימ טָאה סָאװ ,ןעמַאמ ןיימ ייּב סָאװ ,טנָארפעג רַאפ
 ,טקנוּפ טָא ,טעלפעג ןעװעג ךיוא הומ רעד זיא .,ןעמונעגפיוא
 ,רעטסוש רעד ריא טָאה סָאד ,םייטשרַאֿפ ריא .ךייַא ייּב יװ
 -  טננַאלרער לוּפַאק םעד טימ לָאמַא ,םיא טימ טּבעלעג טָאה יז סָאװ
 .ֿפָאנ ןיוש ,רעטסוש ַא רע ןוא ןעוועג יז זיא עקרעשעװַא !ץעז ַא
 ץענרע יז טָאה ,ןעמונעגפיוא ןזַא רַאפ ךימ טָאה יז יװ ,םעד
 ףיא רעטָאה ...ּפָאק ןפיוא הרצ ַא ...רוּכׁש םעד ,םיא ןענופעג
 ןומ טוה יד טנעלפ רימ ייּב 1ךייא .ךיא גָאז ,ןגָאלשעג לסיּב ַא
 ...ןרעטיצ קערש

 ןייז ךרוד טנפָאװטנַא ןטולחל טליפעג ךיז ָאה העטומ יד
 ךָאנ ןעק טַאּפ א ,טֿכודעג ריא ךיז טָאהס ןוא טײקיצרַאהנּפָא
 ןֿכַאלדניירּפשוג םינ ריא רַאפ ריא ףיוא ןרעװ םעּכ ןיא .לָאמַא
 ַא ,קירלש יװ ,יז טָאה .ןשטנעמ םענרָאמ םעד טָא רעפטנע
 | :טנָאזעג ןוא .ןָאטעג לֿכױמש

 גנולצולּפ וצ םעפע רָאנ ,ןרָאװעג םעּכ ןיא שינ ןיצ5ֿ --
 עלענַאמ ןיימ רימ טָאה םָאר ...לָאמַאטימ ,טנערפע ג ךימ ריא'מ
 טינ ריא טייז !ןגָאה הע לָאז ןדעןג ןקיטֿכילַא ...ןעוועג דבכמ
 2 לָאמַא רעטָאטַא

 םיירּב ױזַא ןוא סיפ יד ןָאטעג רעדיילש ַא טָאה ששנעמ רעד
 רעטנעעג םיא ייּב ךיז ןּבָאה ןרעיוא יד ׁשזַא ,טלֿכײמשעגרעדנַאנופ ךיז
 שעג טסנרע רע טָאה ךָאנרעד .ענ ינלעטָאמ רעד וצ טקורעגקעװַא
 : טגָאז

 5 רעטָאט ןייק ש יב ,לָאנ ןיינ =

 ףענעטעּכעגמוא ןַא :לטרעװכײלג רעשיסור סָאד טנײמעג טרעװ'ס (*

 11638484404 10018 צצנאס 1118024848 ,רעטָאט ַא יװ רעגרע זיא טסאג
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 --!רעשיסור ןייק שינ יװ ,ְךייַא ייּב זיא ךָארּפשסױא רעד --
 ןייז קידנעײטשרַאפ ,לֿפײמש ַא טימ רעטומ יד טרעלקרעד טָאה
 : .המֿכה

 ךַאמ ַא ךַאליירפ טסַאג רעד טָאה --! רעשיסורַא יװ ,רענעש -- |
 רעד ןופ -- (םעניַארקיא ןַאפ לָאֿפָאֿכ ַא -- ןיּב ךיא -- .ּפָאל ןטימ ןָאטעג
 .  .ענַאק טָאטש

 ?ָאד גנַאל ןיוש ןוא --
 רעּבירַא טציא ןוא ...רָאי ַא ךלַאּב טּנעלעג טָאטש ןיא --

 ןשטנעמ עטוג .קירוצ ׁשדוח ַא טימ קירּנַאפ יד ףוא ךייַא וצ
 ּביילּב ...ָאד !ךס ןייק שינ ...ערעדנַא ןוא ןז רעיײַא-- ןענופעג ָאד
 .ןצנָאװ יד קידנּפוצ ,םקידנערַאפ רע טָאה-- ,ךיא

 יֹפִא םעמע טימ םיא יז ליװ .ןרָאװעג ןלעפעג ריא זיא רע
 .רָאפ טגייל ןוא ןוז ןגעװ טרָאװ-טוג ןייז רַאּפ ןעקנַאד

 ? ןעקנירט יימ ריא טעװ רשפא --
 "טנע --? ךיז ןצעז ןײלַא רענייא ןיוש ךיא לעװ עשז-סָאװ --

 ,ןּביילקמיונוצ עלַא ךיז ןלעװ טָא-- ןעלסקַא יד קידנּבױה ,רע טרעפ
 ...ןריטקַארט זנוא ריא שעװ

 - ,דחּפ ריא ןגעװ ךיז יז טנָאמרעד
 .ץיה טימ יז טרעלק -- ! ןעוועג ענױזַא עלַא ןטלָאװ --
 ךיז טנפע ריש יד ,זיוהריפ ןיא טירט ךיז ןרעהרעד רעדיװ

 ,טנױטשרעד םרעװ יז .רעדיװ ךיז טלעטש רעטומ יד -- קיטסַאה
 ,לדיימ ןָאטעגנָא טֿכײל ןוא םירָא ןַא ןיירַא טייג ךיק ןיא תעשּב
 ןטֿידעגַא ןוא םינּפ ןשרעױּפ ןטושּפַא טימ םקואוו ןקירעדינ וןפ
 :ליטש טנערפ יז .רָאה עדנָאלּב ּפָאצ

 ? טמַאזרַאפ םינ --
 יצ ןומ קידנקזקסױהַא ,ָאֿכָאֿפ רעד טרעפשנע --: ןייג .,ןיינ --

 ? םומוצ -- רעמ
 ?רעטומ טשטיוָאליַאֿפימ לוװַאּפ טייז היא ! ךיז טײטשרַאפ --

 | ...ַאשַאטַאנ -- ןעמ טפור ךימ !טנװָאנ טוג
 .רעטומ יד טגערפ|--?ןעמָאנ סרעטָאפ םעד ןוא --
 ?ְךייַא ןוא .ַאנװעיליסַאװ .ַאשַאטַאנ ,יליסַאװ --
 - -  .ַאנװָאלינ ַאיעגַאלעּפ --
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 .טנַאקַאּב ןייש רימ ןענייז ,שֶא  ,ונ --
 טכַארטַאּב ןוא טֿכײל מא טצפיז ,רעטומ יד טגָאז - א" -+

 .לֿפיימש ַא טימ לדיימ סָאד
 :טנערפ ןיא ןָאטסױא ךיז ריא טפלעה קָאכָאֿכ רעד
 | ָ טלַא -
 ...טניװ ַא !רעייז -- דלעפ ןיא --
 ,םעניילקַא לױמיַא ,ענירַא ,עקיטפַאזַא יז טָאה םישש ַא

 ַא ,ַאזַא עקידכעלייק 8 יז זיא ןצנַאגניא ןוא ןּפיל עֿכײװ טימ
 יםיוא יד ןּבײר ןעמונעג קרַאטש יז טָאה ,ךיז ןָאטעגסיוא .עשירפ

 ןוא טנעה ץמױה שלעק ןופ ,עניילק יד שימ ןקַאּב עטקיטיורעג |
 "מא יד טימ ליד ןרעיא קידנּפַאלק ,רעמיצ ןיא ןײרַא קיטכַאה
 .ךיש יד ןופ ןצַאס

 ףעטומ רעד ייּב ךרוד טילפ -- ןשָאלַאק ןייק טינ טגָארט --
 ..וא--וא ...ןרָארפעגֿכרוד ךיז -- לדיימ סָאד טיצ --ָא ...ָאי -- | י .קנַאדעגַא

 -- ןעמערַאװנָא רַאװָאמַאפ םעד ךייַא ךיא לעװ דלַאּב טָא --
 ...רלַאּב -- ךיק ןיא קידנעײגסיזַא ,רעטומ יד ןלייַא ךיז טמענ-

 סָאד טא גנַאל ןופ ןייש ןעק יז וַא ,סעפע ךיז טכוד ריא
 .עבילשרעטומ רעקידתונמחר ,רעשונַא טימ בול ריא טָאה ןוא לדיימ
 ,עױלּב עריא רָאֿפ ףיז טלעמש יז ,ןעז וצ יז האנה ריא םטפ
 ךיז טהעה ןוא ןדירפוצ טלֿכיימש ,ןגיױא עטערומשזעגנייַא סָאװטע
 .רעמיצ ןיא םעומש םוצ וצ

 סָאד טנערפ --?ָאקדָאֿכַאנ ,קימעמוא ױזַא דיא טייז סָאװ --
 .טדיימ

 יי

 ייּב .ןגיוא עטוג--לָאֿכָאֿפ רעד ליטש טרעפטנע -- ...יױזַא --
 ךיוא רשפא ןענייז ןעמַאמ ןיימ ייּב ,ךיא טֿכַארמ ...הנמלא רע
 טֿפודס ןוא ...ןעמַאמ ןיימ ןנעװ טמָא רעלקֿכ ,טסייװ ריא ...ענױזַא
 .טּבעל יז זַא ,ץלַא רימ ךיז

 ? ןּברָאמשעג יא יז -- טגָאזעג ךָאד טָאה ריא --
 שָאהעג ךימ טָאה סָאװ ,ןּברָאטשעג עמייװצ יד זיא סָאד --

 ץעגהע זַא ,רימ ךיז טֿפה .עַאלּבייל יד ןיימ יא ןוא ....טעוועד
 ...יז טקניהט ןפנַארּכ ןוא ...תוֿבדנ יז טּבייקק וװעיק ןיא ואוו

29 



 יה ?סעּפע סָאװ --

 רעביא םײל:ײצילָאּפ יד ריא ןׂשטַאּפ ערוּכש ַא ןוא !ױזַא --
 ...ןקַאּב = יר

 ַא טומ ןוא רעטומ יד טֿכַארמ -- !רעקיצרַאה ,וד ךַא --
 | .ץפיו

 -רעד רעדיװ .ליטֹש ןוא קיציה ,ךיג םעּפע טדער ַאשַאטַאנ
 :לָאֿכָאֿפ ןופ םיטש עקידנעגנילק ,עֿפױה יד ךיז טגָארש

 !טקעמשעג רעפעפ קינײװ ...רֿבח ,גנוי ךָאנ טייז ריא ,ע--
 וצ רעװש .טֿפעלש ןענייז ןשטנעמ ןוא ,ןעמַאמ ַא טָאה רערעדעי
 ...רערעוװש  ךָאנ ןיא ןענרעלסיוא סמוג ןשטנעמ -- ןריוּבעג

 .עניא רעטומ רעד ייּב ּפָא םעּפע ךיז טפור--!וטסרעה; --
 ןיא ןטערטנײרַא קשח רעקרַאטש ַא ןָא ריא טּפַאֿכס ןוא קיניײװ
 ןדירמוצ רֶעייז םלָאװ יז ןַא ,םיא ןגָאז ,לָאכָאֿכ ןטימ הוּכיװ ַא
 .טינרָאג ןילַא םייװ יז רָאנ ,ןענרעל וצ סשוג ןוז םעד ,ןעװעג
 ײלָאקינ ןײרַא טיגמ ןוא ,רימ יד ךַאלעמַאּפ רעּבָא ךיז טנפע
 טֿיײװ רעֿפלעװ ,ןוז סַאלינַאד ֿבנג ןטלַא םעד ,וָאקיש טשװָאכעיװ
 ןופ ּפָא זייּב דימּת ךיז טרעק רע .לַאטרַאװק ןיא םיוא ןעמעלַא
 יז טגערפ .רַאפרעד קזוה םיא ןופ ןֿכַאמ עלַא ןוא - ,ןשטנעמ
 רעדנואװדַאפ  םיא

 ?ײלָאקינ ,םָאװ ךָאנ ?וד --
 עיהג ,עניילק ענייז טימ רעטומ רעד ףיוא קוק ַא רע טוט

 .יוּב ,ןטקעלפוצ םעד טנַאה רעטיירּב ןייז טימ םייא טשיװ ,ןגיױא
 ןטקיטשרַאפ ַא טימ טנערפ ןוא םיִג יז טסירגַאּב ,םינּפ ןקידרענ
 :לוק

 ? םייהרעדניא לװַאּפ) --
 .ןיינ ==

 :טגָאז ןוא ןיהַא רעּבירַא טייג ,רעמיצ ןיא ןיירַא טקוק רע
 ! םירֿפד ,שנװָאינ טוג --
 טרעדנואװ ןוא רעטומ יד ןדירפוצמוא טרעלק --? ךיוא רע --

 דַאלדניירפ םיא טננַאלרעד ַאשַאטַאנ יװ ,קידנעעזרעד ,רעייז ךיז
 .טנַאה יד ההמׂש טימ ןוא
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 ינניי טעמּכ רָאג ךָאנ ,שיילעגנוי ייווצ ןעמוקע ג ןענייז םעדֿכָאנ
 ןעװעג ןיא סָאד -- טנעקעג רעטומ יד טָאה יז ןופ םענייא ,ךַאל
 טימ  ,רָאדעפ --קינעמילפ ַא םווָאזיפ סרעטעּברַא-קירּכַאפ ןטלַא םעד
 םנֵא רעד .רָאה עטלזיירקעג ןוא ןרעטש ןֿכױה ַא  ,םינּפ ןפרַאש ַא
 .ַאּבמוא ריא ןיא ,רעקידונע ַאזַא ןוא רעטמַאקרַאפ טַאלגַא ,רערעד
 יא ךַאלדגע .ךַאלקערש שינ רָאג ךיוא זיא הע רעּכָא ,ןעװעג טנַאק
 יז טָאה ייז ,טיילעגנוי ייװצ ךָאנ םיא טימ ןוא לװַאּפ ןעמוקעג
 ךַאלדניירפ ריא טָאה ןוז רעד .רעטעּכרַאקקירּבַאפ ,טנעקעג ןדייּב
 :טגָאזעג

 ! קנַאד ַא ? רַאװָאמַאס םעד טלעטשעגנָא --
 ןקירדסיוא קידנלעװ ,רָאפ יז טגיל -- ,ןפיוק ןפנַארּב ,רשפא --

 םינ ןײלַא דָאנ טָאה יז סָאװ ,םנױזַא םעּפע רַאפ קנַאד ריא םיא
 .ןענַאטשרַאפ

 ךיז טומ ,לוַאּפ ּפָא ךיז טפור --!קירעביא ןיא סָאד ,ןיינ --
 .טֿפײמש ַא ךַאלּגיל ריא וצ רעדיװ טוט ןוא םיוא

 ןוויכב ןוז רעד טָאה סָאד ןַא ,םיוא גנולצולּפ ריא ךיז טֿפוד
 ,גנולמַאורַאפ רעד ןופ רַאפעג רעד םימ טעשַארטסעגנָא ױזַא ריא
 .טייהרעליטש םיא ייּב יז טגערפ .ןֿכַאמ וצ םַאּמש לסיּב ַא ידּכ

 !ןשטנעמ ענעפרמ יד -- סָאד ייז ןענייז םָאד טָא --
 רעמיצ | ןיא טייג .ןוא .לװַאּפ  םרעפטנע -- ייז ןענייז סָאד --

 .ןײרַא

 ןוא ,ףורכיא ןֿכַאלטרעצ ַא טימ םיא יז טײלנַאּב -- וד ,ךע --
 ! ךָאנ דניק ַא -- :קיטומשוג יז טרעלק ךיז רַאפ

 צז

 ןיא .ןגָארמעגנירַא םיא יז טָאה ,רַאזָאמַאס םעד טֿפָאקעגּפױא
 ,שיט םורַא זייהק ןגנע ןַא ןיא ןסעזעג ןענייז טסעג יד .רעמוצ
 ןיא טנדרָאעגנייֵא ךיז טָאה טנַאה ןיא לֿפיּב א טימ עשַאטַאנ ןוא
 : | .ּפמָאל ןרעטנוא לקניוװ

 ...טפעלש זַא ןּבעל ןשטנעמ סָאװרַאפ ,ןיטשרַאפ וצ ידּכ --
 .ַאשַאטַאנ טדערד

21 



 ןירַא טלַאפ -- ...טפעלש יזַא ןײלַא ןענייז יז סָאװרַאפ ןוא --
 .לָאלָאֿכ רעד דייר יד ןיא

 ...ןּבעל ןּבױהעגנָא ןּבָאה ייז יװ ,ןעז ןעמ ףרַאד --
 קידנֿכַאקרַאפ ,רעטומ יד טלמרומ --!טעז ,עקניּביל ,טעז --

 | ,יימ
 .ןגױששנַא ןרעװ עלַא
 *םיונוצ טימ לוװַאּפ ריא וצ ךיז שדנעוו -- ?עשַאמַאמ .,סָאװ --

 ' -  .ןעמערּב ענעגיוצעג
 םרעלקרע ,ריא ףיוא ןקוק עלַא .םורַא ךיז טקוק יז --? ךיא --

 : טמעשרַאפ יז
 !ךיא ןיימ ,טעז ...ךיז רַאפ ,ךיז ױזַא ...ךיא .--
 ןוא ;ֿפײמש ַא טוט לװַאּפ ,רעדנַאפ יז טֿכַאל ַאשַאטַאנ

 : טגָאז לָאלַאֿכ רעד
 !יימ רַאפ ...ָאקנענ ,ךייַא קנַאה ַא --
 ,םָא ךיז יז טפור -- קנַאד ַא ןיוש ןוא טֿכזרַאפ םינ ךָאנ --

 :טגערפ ןוא ןיז ןפיוא קילּכ ַא טפרַאװ
 !ןרעטש טינ לעװ ךיא --
 | :ַאשַאטַאנ טרעפטנע
 ןרעטש ,זױה ןופ עטמָאּבעלַאב יד ,ריא טנעק עשז יװ; --

 ! טסעג יר
 | :קידנעשטשעיּפ ךיז שידניק יזַא ,טעּב ןוא
 ...ןצנַאגניא ךיז לפיײרטכ !ייט תעֿכיג רימ טי !עקניּביל --

 1 ןרָארפעגּפָא ךַאלקערש םיפ יד
 .רעטומ יד קיטסַאה סיוא טפור-- הלַאּב ,,דלַאּב --
 שענּפָא לוק ןפיוא ַאשַאטַאנ טָאה ,ייט זָאלג ַא ןעקנורטעגסיוא

 -ייל ןעמונעג ןוא עצײלּפ ןרעטניה ּפָאצ םעד ןפרָאװרַאפ ,שצפיז
 רעמומ יד .ךַאלהליּב טימ ,ןעלװָאט עלעג ןיא ךוּב ןסױרגַא ןענע
 ןָא טמיג ,םעמעג יר טימ למוט ןייק ןֿכַאמ וצ םינ ךיז טימַאּב
 ,הומ ןטניואוועג טינ םעד טגנערטשעגנָא ,ןוא רעזעלג יד טֿכַאזַאּב
 םעשַאטַאג .להיימ םנופ ןענעייל ןקיסילפ םעד וצ וצ ךיז יז טרעה
 .רַאפ ,רעטרַאצ רעד טימ יונוצ ךיז טסיג םיטש עקידנעגנילק
 אה ,ךיז טכעלפ רעמיצ ןיא ןֹוא רַאװָאמַאק ןופ דיל תהעטכַארט
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 ןגעװ גגולייצרעד ערָאלק ןיא עֿכַאפניײא ןַא טרעטיצ ןוא ,ץנַארק רענייש ַא
 תויה רענייטש טימ ןוא ןלייה ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ , ןשטנעמ עדליוו
 רעמומ יד ןוא .,עלׂשעמַא ףיוא ךַאלנע ןעװעג יאס .טיוטעג
 ?עג םיא טלָאװ יז יװ ,ןוז ןפיוא ןָאטעג קוק ַא לָאמ עֿכַאלטע טָאה
 עטֿפישעג רעד ןיא ףיירט םניױזַא ָאד יא עשֹז םָאװ -- ןנערפ טלָאװ
 -נייַא ךיז ןרָאװעג םרעטַאמרַאפ יז זיא דלַאּב רָאנ ?עדליװ יד ןגעװ
 ןז ןרַאפ טקרעמַאּבמוא ,טסעג יד ןטַֿארטַאּב ןעמונע ג ןוא ןרעהוצ
 .ןײלַא ייז רַאפ ןוא

 רענעש ןעוועג ןיא רע ; ןעשַאטַאנ ןבעל טרַאה ןסעזעג זיא לװַאּפ
 טפָא ,ךיּב ןרעּביא ןגױּבעגנייַא ףיט ךיז טָאה ַאשַאטַאנ .עלַא רַאפ
 ןגעלפ םָאװ ,רָאה עטלזיירקעג ,עניד יד ןקירוצ ףיוא קקידנפרַאװרַאפ
 לסיירט ַא יז טוט זייװנטייצ  ,ןפיילש יד יוא ןֿכירקּפָארַא .ריא
 ,ךיז ןופ םעּפע יז טדער םיטש רערעקירעדינ ַא שימ ,ןוא ּפָאק ןטימ
 ןייא ןופ ןקילּב עֿכַאלדניירפ טפרַאװ ןוא ,ךוּב ןיא קידנקוק טינ
 .ןטיײװצ ןפיוא םינּפ

 טסורּב רעטיירב רעד טימ טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה קָאֿכָאֿכ רעד
 ,טייז ַא ןָא ןגיוא יד טצָאלגרַאפ טָאה ןוא שיט ןופ טנַאק ןפיוא
 ענייז ןופ ןציּפש עטמוצעגמיוא יד ןעזרעד טלָאװעג טלָאװ רע יװ
 ויי ,ןצנָאװ

 .ליה ַא יװ ,ךיילג לוטש ןפיוא ןסעזעג זיא זָאקישטשװָאסעיװ
 -קעלפוצ ןייז ןוא ינק יד ןָא טרַאּפשעגנָא טנעה יד טימ ,רענרעצ
 .:עװַאנמוא ןעװעג זיא ןּפיל עניד טימ ,ןעמערּב ןָא ,םינּפ רעט
 -ייא ןפיוא ,ךיז קידנפיירּפָא טינ ,טקוק רע .עקסַאמַא יװ ,ךַאל
 שעמ ןקיצנַאלג םעד ןיא ּפָא ךיז טלנוּפש רעֿכלעװ םינּפ םענעג
 ,ךיז טכודס ,ןוא גיױא ןַא טימ לטנוּפ ןייק טוט ,רַאװָאמַאפ ןופ
 .םָא טינ םעטָא םעד וליפא טיצ רע

 שלְקָאֹׁש ןוא ןענעייל םוצ וצ ךיז שרעה ַאידעּפ רעניילק רעד
 ךיז רַאפ טגָאזעגֿפָאנ טלָאװ רע יװ ,ןֿפיל יד טימ רעטרעמ ןָא
 .קעװַא ,טיירדעגפיונוצ ךיז טָאה רֿבח ןייז ןוא ,ךוּכ ןופ רעטרעװ יד
 .נקַאּב יד טרַאּפשעגרעטנוא ,ינק יד ףיוא םנגיוצנלע יד טלעטשעג
 | .טלֿכײמשעג טֿפַארטרַאפ ןוא טנעה יד טימ רענייּב

 ,ןעלװַאּפ טימ ןעמוקעג ןענייז עֿכלעװ ,ןעגנז יד ןופ רענייא
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 ,ןגוא ענירג ,עֿכַאלײרפ טימ רעגיד ַא ןוא ,רעשלזיירגעג ,רעלעגַא
 גוא ךיז טָאה ןוא ןגָאז םעּפע טלָאװעג ץלַא ,סיוא טזייװ ,טָאה
 - ןוא רעדנאלּב ַא ,רערעדנַא העד ;לוטש ןפיוא טיירדעג קידלודעג
 םָאק ןרעּביא שנַאה ןטימ טעלגעג ךיז טָאה ,רענערָאשרַאפ ץ'רוק
 טינ ןעװעג ןיא םינּפ ןייז זַא ,ױזַא ,ןײרַא ליד ןיא טקוקעג ןוא
 .ןעז וצ

 יז .םונ ענדָאמ סעּפע ןוא םירַאװ ןעװעג זיא רעמיצ ןיא
 ,עטנַאקַאּבמוא רעהַא ןיִּב ,ענדאמ יד טָא טליפעג טָאה רעטומ
 עֿכלעװ ,םיטש העקיסילפ םעׂשַאטַאנ רעטנוא ,,ןוא טײקֿכַאלמײה
 ,רַאװָאמַאס ןופ דיל רעקירעמיצ רעד שימ ןמָאגעגנעמַאזוצ ךיז שָאה
 עריא ןופ םעקנַאילוה עקידלמוט יד ןורכז ןפיוא ןעמוקעג ריא ןענייז
 מנעלפיס .עכלעװ ןופ ,םירוחּכ יד ןוֿפ דיר עּכָאהג יד ,ןרָאײטנגוי
 עשיניצ ערעייז ,ןפנַארּב ןטנערּבעגרעגיא ןופ היר רעד ןגָארט רמת
 וצ תונמחר ןופ ליפעג רעדנקידד ַא ןוא-- ךיז יז טנָאמרעד .תומֿכה
 .ץרַאה טגיניײּפעצ ריא לישש טרירַאּב ןיײלַא ךיז

 ךיז טָאה ןַאמ רענעברָאטשרַאפ היא ױזַא יװ ,ךיז טנָאמרעד יז
 טנװֶא ןַא הוא לָאמַא טּפַאלעג יז טָאה רע .ריא וצ טנֿכדשעג
 רעד וצ רעּפרעק ןצנַאג ןטימ טרַאּפשעגוצ ,זיוהריפ ןרעטסניפ ןיא
 :םיטש רעזייּב ןוא רעטקיטשרַאפ ַא םומ טנערפעג ןוא טנַאװ

 | ?רימ טימ ןּבָאה הנותח טסליװ --
 טָאה רע ןוא ,גנוגידיילַאּב ַא ןוא גָאטײװ ַא טריּפשעג טָאה יז

 ןיא ריא טמעטָאעג ןוא טעֿכרָאנשעג ,טמירּב עריא טקירדעג ּכָארג
 ןמײהסיױהַא טנורּפעג ךיז טָאה יז טייפ .ןוא םייה ,ןײרַא םינּפ
 ,..םיזַא ןָא ןָאפעג םיר ַא ךיז ,טנעה ענייז ןופ

 ?ונ ,רעירפ רעפטנע -- ןָאטעג םורּבכ ַא רע טָאה --! ןיהואוו --
 גנולידיילַאּב ןוא הפהח ןופ םעטָא רעד שקַאהרַאפ ריא טָאה'ס

 | | .ןגיושעג טָאה יז ןוא
 ףַאלעמַאּפ ריא טָאה רע .זיוהריפ ןופ ריט יד טנפעעג טָאה ץימע

 :טגָאועג ןוא ןזָאלעגֹמָא

 ...עטנֿפרׁש ַא ךיא קיש .קיטנוז --
 .טקישעג טָאה רע ןוא
 -- .ץפיז ןרעווש ַא טימ ןגױא יד טֿכַאמרַאפ רעטומ יד

 ע
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 טנָאז ,טּבעלעג ןכָאה ןששנעמ יװ ,ןסיװ ךיא ףרַאד סָאװ וצ --
 = יא ןגָארטע;רעדגַאנוֿפ ךיז טָאה -- ! ןּבעל ןֿפרַאד ןששנעמ יװ ,רימ
 .םיטש ענערירפוצמוא םוװָאקישטשװָאפעיװ רעמיצ ןרעּב

 ןטלַאהע;רעטנוא םיא טָאה -- ! ךיוא ךיא ןיימ םָאד ָא טָא
 | '.  ,ףיז טלעטשעג ןוא רעלעג רעד

 ןליװ -- .ַאירעפ .םיוא טיירׂשו--! םיכסמ שנ ןיִּב ךיא ןוא --
 | ...ןסיװ ץלַא רימ ןזומ -- סיוארָאפ ןייג רימ

 .רעטלזיירגעג רעד לימש טגָאז--..! קיטֿפיר ץנַאג ,קיטכיר --
 ןרעקַאלּפ'מ ןוא החוּכיװ רעקידעכעל ַא רעדנַאנופ יז טלקיװ סע

 .רַאפ רעטומ יד  .ןפיוהרעשייש ַא  ןיא .ןעגנוצרעייפ יװ ,רעטרעװ
 ןטימ ןָא ךיז ןדניצ רעמינּפ עלַא .ךיז ןעמ טגירק סָאװ ,שינ טייטש
 טרעזייּב רענייק רעּבָא ,טלטױדרַאפ ןרעװ ,גנונערפיוא ןופ לרעייפ
 .רעמרעװ עפרַאש ןייק ןטייוצ םעד שינ שפרַאװ תענייק ,שינ ךד

 ,רעטוט רעד יב טּכיילּב -- ! ךיז יז ןעמעש ןליירפ רעד רַאֿפ --
 ןגני עלַא יד יװ שקנוּפ ,ןעמעלַא ףיוא םַאזקרעמפיוא יזזַא טקוק עֿכלעװ ,םעשַאטַאנ םינּפ רעטסנרע רעד ךַאלײרג שלעפעג ריא

 | .ןעוװעג רעדניק עריא ןטלָאװ
 ,ריא ףייא ןקוק ןוא ןגיװששנַא ןרעװ | עֶלַא ןוא .גנולצולפ יז טגָאז -) ! םירֿבח טייטש --
 .ןסיװ ןילַא ןֿפרַאד רימ -- ןגָאז עכלעװ ,יד ןענייז טכערעג --

 יחּכ ,דנַאטשרַאֿפ ןוֿפ ןייש ןטימ ןטֿכױלַאּב ןײלַא ךיז ןֿפרַאד רימ
 ץלַא .םייא .ןֿפרַאד רימו ,ןעזרעד, זנוא ןלָאז ןשטנעמ ערעטסניֿפ
 ,תמא ןצנַאג םעד ןקיװ ףרַאדמ .קיטכיר ןוא ךַאלטנרָא ןרעפטנע
 ...םײקשלַאֿפ עצנַאג יד

 ןופ טקַאט םוצ ּפָאק ןטימ טלסיירמ ןוא שרעה לָאכָאֹֿכ רעד
 ,רענייא ךָאנ ןוא רעלעג רעד ,וָאקישטשװָאסעיװ .רעטרעװ עריא
 רעננע ןַא ןיא יירה עלַא ןעייטש ,ןעלַאּפ טימ ןעמוקעג זיא רעֿכלעװ
 .ןלעֿפעג טינ סעּפע רעטימ רעד ןעניז ןיא עפורג

 ' ; טנערֿפעג קיאור ןוא לװַאּפ טלעטשעג ךיז טָאה ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןיא ַאשַאטַאנ זַא
 ; ןייז טַאז רָאנ רימ ןליװ עשז?ןיוש) --
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 טמעֿפ קידנקוק ,טרעֿפטנעעג ןײלַא  ךיז רע טָאה --  ןיינ --
 עכלעװ ,עגעי ןזייוװ ןוומ רימ ! ןששנעמ ןייז ןליװ רימ -- יירד יד ףיוא
 הימ זַא ,ןגיוא יד זנוא ןלעטשרַאפ ןוא קרַאק העזנוא ףיוא ןציז
 םינ ,תויח ןייק טינ ,תומהּב ןייק טינ ןענייז רימ -- ,ץלַא ןעעז

 ןֿפרַאד הימ :ךיילג ןטיול טומ ןּבעל ןליװ רימ -- רימ ןליוו ןפע רָאג

 ןּבָאה יז סָאװ ,לרוג רערעטיּב רעזנוא זַא ,םיאנוׂש ערעזנוא ןזייוו
 ןיא יז שימ כי גרַאֿפ וצ ךיו טינ זנוא טרעטש ,ןדנוּבעגנָא זנוא

 ..!יײז ןופ רעֿפעה ןלעטש ךיז -- קוטסיינ ןוא ,לֿפש
 ץלָאמש ַא טרעטיצ ןצרַאה ןיא ןוא דייר עניו טרעה רעטומ יד

 !טרער רע טַאלג יװ ׁשֶא -- ןוז ןפיוא
 --!שינ -- עֿכַאלטנרָא ,ךס ַא ןַארַאֿפ ןגעוטסענוֿפ זיא עמַאז --

 ץומׁש םעד רעּביא עלעקירּצַא ןעיוג ןוומ רימ .לָאֿפָאֿפ רעד טגָאז
 ףעקיצרַאה ןופ הפולמ רעקיטפנוקוצ רעד וצ ןּכעל ןטליופוצ םעד ןופ
 !םירֿבח ,טײטשַאּב ,ךַאז רעונוא טָאװ ןיא טָא ,עּביל

 טנַאה יח ןעװ ָאטינ זיא -- ךיז ןגָאלש וצ טייצ יד טמוק --

 .ווָאקישטשװָאסעיװ טקיטשרַאפ טרעפטנ ע--!ןלייה וצ
 הענייב יד געלשעג ןויּמ ךָאנ ןעמ טעװ זנוא ,וטמרעה' --

 | .לָאֿכָאֿכ רעד .ךַאליירפ םיוא (טיירש|--! ןכערבעצ
 ךיז ןנָאה יו תעשּב ,טֿכַאנ עּבלַאה ךָאנ ןעוועג ןיוש ןיא

 װָאקישששװַאסעיװ קעװַא ןענייז עטשרע יד .ןײגרעדנַאנופ עמ
 .ןרָאװעג ןלעֿפעג טינ רעדיוװ רעטומ רעד זיא סָאד -- רעלעג רעה ןז

 ימוא ךיז ,ןָאטעג רעלק ַא יז סָאה --: ךיז ןלייֵא יז יװ ,טסעז --
 ,קידנגױנרַאֿפ ..ךַאלדנײרֿפ

 ײַאנ טנערפעג טָאה --לָאקדָאֿפַאג ,ןריפּפָא ךימ טעװ ריא --
 ,ַאשַאמ

 .לָאֿכָאֿפ רעד טרעפטנע --1 ןעד עשזיװ -- |
 יד ךיז טָאה ,ןָאטעגנָא ךיק ןיא ךיז טָאה ַאשַאטַאנ תעשּב

 | :רֹוא וצ טהנעוװעג רעפומ

 לעװ טא !דעשעװ ַאזַא רַאֿפ ערעיוא ךַאלעקעז יד ןיד וצ --

 .ענעלָאװ ןקירטשפיוא ,טליוװ היא בוא א ,ןיוש ךייא ךיא

 ןסייב ענעלָאװ ;ָאנוװאלינ ַאיעגַאלעּפ ,ךייַא  קנַאה ַא
 | .קיהנלַאל ַאשַאטַאנ טרעֿפטנע --!ךיז

36 



 -- ןסייּב שיג ןלעװ סָאװ; ,עניױזַא ןֿכַאמ ךייא ךיא לעװ --
 / .ַאװָאסַאלװ טגָאז

 ןגיא עטערומשזרַאֿפ סָאװשע טימ ןָא ךיא טקוק ַאשַאטַאנ
 ןיא רעטומ יד םלעטשו קילּב רעקודנעגנירדכרוד רעד ּשָא ןֹוא
 : .םייהנגעלרַאפ

 ןצנַאג ןוֿפ ךָאד ּפָאה'ל .,.טײקשירַאג ןיימ לחומ רימ טייז --
 | .ליטש וצ יז טיג ...ןצרַאה

 ןיא ַאשַאטַאג לימש ךיוא טגָאז /-  !רוא טייז עלואװ ַא -
 .טנַאה יד קיטסַאה ריא טקירד

 ךיא טקוק ןוא לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז--,ָאקנענ ,טֿפַאנ עטוגַא --
 סױרַא טייג ןוא ןייא ךיז רע שהעקיוה ןַאד .ןיירַא ןגיוא יד ןיא ךיילג
 | .ןעשַאטַאנ ךָאנ זיוהריפ ןיא

 ןענַאמשעג זיא רע - ןוז ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה העטומ יד
 .טלּפײטשעג ןוא ןיירַא רעמיצ ןיא היט רעד ייּב

 .טייהנגעלרַאפ ןיא יז טגערפ --? וטסֿכַאל סָאװ --- = |
 ! ךַאליירפ רימ זיא'ס ...ךיז ױזַא --
 ףיוא רעּבָא ...עשירַאנ ַא ןוא ךיא ןיִּב עטלַא ןַא ,,יַאדװַא --

 - .טקירילַאב סָאװמע יז טגָאז -- ךיז ךיא יײטשרַאפ סמוג
 טקָאׂש ַא טוט ןוא ּפִא ךיז הע טפור--!ליואװ זיא ,ונ --

 ,..! טייצ ןיוש ,טגיילעג ךיז טלָאװ ריא-- פָאק ןטימ
 ..,דלַאּב טֶא .,.ךיא ןוא ,.טייצ .ךיוא ןיוש ריד רַאפ/ --
 "ירפעצ ַא ,סעפעג יד ּפָארַא טמענ ,שיט םורַא קסעתמ ךיז זיא יז

 גנוגערפיוא העמענעגנָא ןופ עטציװשרַאפ ַא לסיּב ַא וליפַא ןוא ענעד
 ךיז ןוא ןעוועג טוג יזַא זיא ץלַא סָאװ ,ןרירפוצ ןעוװעג זיא יז -
 .טקידנערַאפ ױזַא םולׁשּב

 .יז טגָאז --!ַאשילװַאפ ,ןָאטעג טוג טסָאה --

 ןוא (רעּבילא רָאנ קָאֿכָאֿכ רעד ,ץלַא ןששנעמ עליואז --
 ?יז זיא רעװ ! תינמכח ַא -- ןליירפ יד

 ןרעביא קידנעיג ,ץרוק לװַאּפ טרעפטנע -- ,עקרערעלַא --
 .רעמיצ

 ...טכעלש יװַא ןָאטעגנָא ..! עמירָא ַאזַא יז זיא רַאפרעד +ַאהַא

 ;ע}



 -לע יד ןענייז ואװ ?ןליקוצוצ ךיז טלעפ ליֿפיװ !טֿכעלש יװ ,ךַא
 | ?עריא ןרעמ

 רעד ןּנעל ּפָא ךיז טלעטש ,לװַאּפ טגָאז -- ,עװקסָאמ ןיא --
 :ליִשש ןוא טסנרע טנָאז ןוא רעטומ

 ,ןויַא טימ טלדנַאה ,רעכייר ַא -- עטַאט ריא/-- ,עז ,טָא --
 ,געװ ַאוַא ןיא קעװַא ןיא יז םָאװ ,רַאפרעד .רעזייה עֿכַאלטע טָאה
 ,טײלמירַאװ ןיא ריא ןעמ טָאה ןגיוצרע ...ןּנירטעגסױרַא יז רע טָאה
 -- טציא ןוא ...רָאנ טגנַאלרַאפ טָאה יז סָאװ טומ ריא טעשטשעיּפעג
 ...ןײלַא ,טֿפַאנייּב םומוצ טפרָאיװ ןּביז יז םייג טָא

 טגעװַאּב ,רעמיצ ןטימניא טייטש יז .טניוטשרע זיא רעטומ יד = =
 .ןוז ןפיוא קידעגייװש טקוק ןוא ןעמערּב יד טימ טרעדנואװרַאמ
 :ליטש יז טגערפ ןַאד

 3? קעװַא טָאטש ןיא --
 .טָאטש ןיא/ ---

 ? טיִנ ארימ ןייק טָאה ןוא !יַא ,יִא --
 .לװַאּפ לפייֵמְׁש ַא טוט --!טינ ארומ ןייק טָאה ,ךָאד טסעז ---

 ףימ טימ ,טקיטֿפענעג ָאד רעמעּב יז טלָאװ ? עשז סָאװָֿאנ --- = |
 .ךיז טגיילעג

 .ןעורעד ןָאד ירפרעדניא ןגרָאמ ריא ןעקימ ! םעװקַאּב שינ --
 ,ריא רַאפ ןוא זנוא רַאמ םינ סע גוט

 רעטסנעפ ןיא קוק ַא טֿפַארטרַאפ טוט ,ךיז טנָאמרעד רעטומ יד
 ר :ליטש טנערפ ןוא

 ,ךַאלרעפעג סנױזַא סָאד זיא סָאװ ,ַאׁשַאּפ ,טינ ײטשרַאפ --
 ? ןירעד טקעטש זייּב ַא רַאפ סָאװ ? טרעװרַאפ

 ,טלָאװעג ריא ךיז טָאה ,ןירעד רעכז ןעװעג שינ זיא
 ,ןגיוא יד ןיא קיאור ריא קידנקוק .ןקיטעטשַאּב סע לָאז ןוז רעד
 :טרעלקרעד טפעפ רע טָאה
 ןגעוומסעדנופ ןוא ..ןייז טיג טעװ ןוא .ָאטינ .זיא זיּב .ןייק = =
 סע טמלָאז .עמרוט יד --טפנוקוצ רעד ןיא ןעמעלַא זנוא שרַאװרע
 ...! ןייז ןסיװ ןיוש

 םיטש רענעלַאפעג ַא טימ .ןָאשעג רעטיצ ַא ןּבָאה עריא טנעה יד
 | :טדערענפױרַא יז טָאה
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 טַאלג ןיאס יװ טעוװס ...ןבעג םעװ טָאג ,רשפא ןוא --

 | ...ןײגֿפרור
 ןעקיֿפ -- .טסעפ רעּבָא ,ךַאלדניירפ ןוז רעד טגָאז --! ןיינ --

 | .ןײגֿפרד טינ טעװ'ס .ןרַאנ טינ ךיד

 ;לֿפימש ַא טומ ןוא

 .טֿפַאנ עטוגַא .טרעטַאמרַאפ ךיז ךָאד טסָאה ,ךיז .גייל --

 ןּבעל ךיז טלעטש ,רעטסנעמ םיצ וצ יז טייג ,ןײלַא ןּבילּבעג
 .ענטומ ןוא טלַאק זיא ןסיורד ףיוא .סַאג ןיא םױרַא טקוק ןוא םיא
 רעֿפעד יד ףיוא סָאװ ,יינש םעד קידנזָאלבָּארַא ,טניװ רעד טעילוה'ס
 ,טנעװ יד ןיא טּפַאלק הע : ךַאלזיה ענעפָאלשרַאפ ,עניילק יד ןופ
 טנָאי ןוא דרע'רד ףיוא םלַאפ ,ןייֵא שינעליַא ןיא םעַּפע שמור
 .ךַאלַאינש ענעקורט ןופ טנקלָאװ עסייװ םַאג רעד ןופ סיוא גנעל

 טלמרומ -- ,זגוא ףיוא ךיז םערַאּנרעד ,(* עטסירֿכ=עמוסיי --
 .ליטש יז

 יה ,ןוא ןרערפ שזיורבעגפיוא קידתונשקע ןּבָאה ןצרַאה ןיא
 :רַאװרע יד שרעטַאלמעג ,קידֿפַאּבענ ןוא דנילב טָאה עלעבַאּב-טֿפַאנ ַא
 רעֿכיז ןוא קיאור ױזַא טָאהס רעֿכלעװ ןגעװ ,הרצ רעד ןופ גנוט
 ,רעֿפַאלפ ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ןגייא יד רַאפ .ןוז רעד טדערעג
 ,ךיז טגָארט ףייפ ןפרַאש ןוא ןטלַאק ַא טימ .ןיילּפ  רעקיאיינש
 ןרעביא .רעטרעביושעצ ןוא רעכיײװ ַא  ,םניװ ַא םיא רעּכיא טעילוה
 עלעקנוט ,עניילק ַא טירט עקידלקאװ טימ ,םַאזנייא טייג  ןיילּפ
 טואלב ,םיפ יד ןיא היא ךיז טרעטנָאלּפ טניװ רעד .רוגיפ:ןעיורפ
 עקיכעטש ןיירַא םינּפ ןיא ריא טרעדיילש ,דיילק יד רעדנַאנופ
 ןעקנזרַאפ ןרעװ ךַאלסיפ עניילק יד ,ןייג וצ רעװש .ּודַאלעיינש
 ףיוא םיוא ךיז טניוּב לדיימ םָאד .קידארומ ןוא טלַאק .יינש ןיא
 -ץליואו ןיא ,ןיילּפ ןלעקנוט ןמיוא עלעזערגַא יװ ,יז זיא ; טנרָאפ
 ןפױא ,ריא ןופ םטכער .טניװ ןעקוטסנרַאה םנופ ליפש ןשיר
 ןרעמיצ טרָאד ,טנַאװ עחעטמניפ ַא יװ ,דלַאװ רעד טייטש ,פמוז
 .סענימָא ןוא םעזָארעּב עטעקַאנ עניד יד קיטעמוא ןרעמָאי ןוא

 ,ירצונה עושי---סָאטסירכיסוסיי ןופ קורדסיוא-סגנורעגעלקראפ ַא (*
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 רעד ןופ ןרעייפ יד טלקנוטרַאפ ןעקנַאצ סנטייוװרעד ןופ ץעגרע
 | ...םַאטש

 ןוא רעטימ יד רעדיװ טלמרומ --! ןעמערַאּברעד ךיז לָאז טָאג --
 ,ארומ ןוא טלעק רַאפ רעטיצ ַא טוט

 צז

 לרעּפ יװ ,ךיז ששטילנעג געט יד ןּבָאה ןטייוצ ןֿכָאנ רענייא
 תּבֹׁש ןדעי .םישדה ,ןֿכָאװ ןיא טגײלעגנעמַאזוצ ךיז א ןרונש ףיוא
 ןעוװעג ןיא גנולמַאזרַאפ עדעי ןוא םירֿכח יד ןעמוק ןעלװַאּפ וצ ןגעלפ
 טריפעג טָאה רעללעװ ,רעטייל ןֿכַאלּפ ,ןגנַאל םעד ןיא לּפַאטש ַא
 ןייק סָאװ ןוא ,ןשטנעמ יד .קידנּביױהפיוא ךַאלעמַאּפ ,טייוװ-ץיעגרע
 .ןעז וצ ןעװעג ׁשיִנ זיא םיא וצ הוס

 םעניילק ןיא .ןזיװַאּב ןעמונעג ךיז ןּבָאה ןשטנעמ עיינ ץלַא
 / טגעלפ .רנקיטש ןוא גנע ןרָאװעג זיא סוװָאטַאלװ יד ייּב רעמיצ
 ןלופ ַא טימ דימּת רעּבָא ,טרעטַאמרַאפ ,ןרָארפעצ ,ַאשַאטַאנ ןעמוק
 -םיוא ריא טָאה רעטומ יד .טײקֿפַאלײרּפ ןוא טייקידעּבעל ןופ לַאװק
 .ךַאלמיפ עניילק יד ףייא ןָאטעגנָא ןיילַא ריא ןוא ןקָאז טקירטשעג
 שטנַא ךיילג רעּבָא ,טֿפַאלעגרעדנַאנופ ךיז הלחהחל טָאה ַאשַאטַאנ
 :טגָאזעג ליטש ןוא טרעלקרַאפ ךיז ,ןרָאװעג ןגיוװׁש

 ענדָאמ ַא !עשוג:ךַאלרעדנואוו ַא ךיוא ...טַאהעג םַא ןַא ּבָאה'5 --
 ןמקיררעג ,ןרעווש ַאזַא ןּנעל העטעּברַא -- ,ַאנווָאלינ ַאיעגַאלעּפ ,ךַאז
 !ענעי יװ ,ץרַאה רעמ ןגָאמרַאפ ןוא ,ןּבעל

 רעייז - טייוו ץעגרע קידנזייװ ,שנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טוט ןוא
 ,ךיז ןופ טיי

 - ןרעטלע יד .עװָאסַאלװ טגָאז -- ! טייז ריא ...ַא  רַא'ס  שָא - =
 טומ ,קנַאדעג ריא ןקידנערַאפ טינ ןעק יז ...ץלַא ןוא  ןרָאלרַאֿפ
 םינּפ ןיא ךיילג ןעשַאטַאנ קידנקוק ,ןגיװששנַא טרעװ ןוא ץפיז ַא
 ןסעזעג ןיא יז .םעפע רַאפ טײקרַאבקנַאד ןופ ליפעגַא טימ ןיירַא
 םָאק םער ןגױּבעגנייא טָאה לדיימ סָאד ןוא דרעירד ףיוא ריא ןּבעל
 .טלֿפײמשעג טֿכַארטרַאפ ןוא

 ?רָאג ןיא סָאד -- .רעביא יז טרזח --? ןרָאלרַאפ ןרעטלע יד --
 ...גנוירעּבָאהג ַא ןוא רעשירַאנ ַאזַא זיא רעניימ עטַאמ רעד !שינ
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 -- רעטסעוװש ערעטלע יד .וצרעד רוּכש ַא ןוא ...ךיוא רעדורּב רעד
 ךמ א ,ןשטנעמ ַא רַאפ טַאהעג הנותח ,ץעֿכַאלקילגמוא ןַא ,תורצ ףיוא
 -רעשז ַא ןוא דעקיטעמוא ןַא ,רעֿפײר ַא רעייז  ...ריא .ןופ רעשלע
 עכַאמנייא ןַא זיא יז ! תונמחר ַא זיא ןעמַאמ רעד ףיוא רעבָא ...רענ
 טפיול ..:עלעזימא יװ ,ַאזַא עניילק ַא ,..ריא יװ טָא ,רימ ייּב
 טליוװס ,טפערטי'ס ...ןעמעלַא רַאפ טרעטיצ ןוא קיטסַאה ױזַא םורַא
 ...ןעמַאמ העד טימ ...ריא טימ ןעז ױזַא ךיז

 קירעיורט טשלקָאש ןוא העטומ יד טגָאז --!עניימ עקנימירָא --
 - .ּפָאק ןטימ

 יה סיוא טיצ ןוא ּפָאק םעד ּבױה ַא לענש טוט לדיימ סָאד
 ,טמוטשעגּפָא םעּפע טלָאװ יז יװ ,שנעה

 !קילג ַאזַא ,ריירפ ַאזַא זייװנטייצ ליפ .ךיא 1 ןיינ ,,ָא --
 ךיז ןרניצ ןגיוא עיולּב יד ןוא ךיילּב ריא ייּב טרעװ םינּפ רעד

 ןעלמקַא יד ףיוא ןעמַאמ רעד טנעה יד קעװַא טגייל יז .ןָא סעה
 .ַאֹב וא ליטש ז טגָאז ,ןגיַאה ןופ ,םיטש רעפיטַא שימ ןוא
 :דנטייד

 ַארַאס ,ןענַאטשרַאפ היא טלָאװ = ,..טסואוועג .ריא  שלָאװ --
 ..! ןעומ רימ ךַאז עקיטכיל ,עסיורג

 ךַאלנע זיא םָאװ ,טניױזַא םעּפע ןָא טריר ץרַאה םרעטומ רעד
 :קירעיורט םיוא טרער ןוא דרע'רד ןופ ךיז שלעטש יז .האנק וצ

 ,..טנרעלעג טינ ,רעטמניפ .,..רַאפרעד ןיוש ךיא ןיּב טלַא וצ --
 ,...טלַא

 "עסייה ץלַא ,רערעמ ןוא רעטפָא ץלַא טרערעג טָאה לװַאּפ...
 -עמומ רעד .ןרָאװעג רעטרַאדעגפױא ץלַא -- ןוא םיחוּכיװ יד טריפעג
 רע רעדָא ,ןעשַאטַאנ טימ טדער רע תעשֹּב זַא ,טכודעג ךיז טָאה
 ,ץנַאלג ןרעֿכײװ ַא ןגיוא עגנערטש ענייז ןעמוקַאּב -- ריא ףוא טקוק
 ,רענעזָאלעגוצ רע טרעװ ןצנַאגניא ןוא רעטרַאצ טגנילק לוק רעד

 קידנלעטשרָאפ ,טלֿכײמש ןוא .יז טרעלק --ז ןּבעג טָאג לָאז --
 .ףונש ַא רַאפ ןעשַאטַאנ ךיז

 ןּביױה םיחוכיװ יד תעשּב ,,ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא .לָאמעלַא
 ,לָאֿפָאֿכ העד ךיז טלעטש ,רעשימרוטש ןוא רעקיציה ןרעװ וצ ןָא
 ןייז טימ שטענ ןוא קָאלגַא ןופ גנוצ עד יװ ,רעדנַאנופ ךיז טגיװ
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 עלַא זַא ,טוג ןוא ךַאפנייא ױזַא ןדייר סעּפע םיטש רעקידנעגנילק
 | | .רעטסנרע ןוא רעקיאור ןרעװ

 ;טלײַאעג ץעגרע ןעמעלַא זייּב רימּת טָאה וָאקישטשוָאטעיװ
 עטשהע יד ןגעלפ ,װאליָאמַאס ןעמָאנ . ןטימ ,רעלעג רעד ןוא רע
 ,ןיקוּב ןַאװיא ןייז םיּככמ טגעלפ ייז טימ .ןּביױהנָא םיהוכיװ יד
 .ּמִא יװ ,ןזיועגסיוא טָאה רעֿכלעװ ,רעקירָאהפײװ ,רעקיּפעקדנור ַא
 רעטַאלג 8 ,וָאמָאק וָאקַאי .גייל טימ ןגָאװצעגסױא רעדָא טילּבעג
 { םיטש רעטסנרע ,רעליטש ַא טימ קינייװ טדערעג טָאה ,רענייר ַא ןוא
 דימּת ןענייז ,ןרעטש ןסיהג ןטימ סָאװ ,ןינַאמ .ַאידעפ ןוא רע
 .רצ םלָאֿכָאֿפ םעד ןוא םלװַאּפ ףיוא ןענַאטשעג םיתוכיװ יד ןיא

 יַאלָאקינ טָאטש ןיפ ןעמוק ןעשַאטַאנ טָאטשנָא טגעלפ לָאמַא
 ,להרעּב רעדנאלּב ,רעניילק ַא טימ ,ןלירּב ןיא שטנעמ ַא ,שטיװָאנַאװיא
 ַא טימ ןרייר רע טנעלפ -- הננעג ןטיײװ ַא םעפע ןופ טמַאטשעג
 עטושּפ ןנעװ ןלייצרעד טגעלפ ,ךָארּפשסױא רעקידנעגניז ,רערעדנוזַאּב
 ןגעװ ,ײצילַאּפ ,להנַאה ,רעדניק ןגעװ ,ןּבעל-עילימַאפ ןגעװ -- ןֿכַאז
 ןשטנעמ סָאװ טימ ,ץלַא ןנעװ-- שיילפ ןוא טיורּב ףיוא םיחקמ יד
 ןענופעג רע טנעלפ ץלַא ןיא ןוא .סיוא גָאט-- ןייֵא גָאט  ןּבעק
 .עֹל טמָא ,סעשירַאנ םנױזַא םעּפע ,שינרעטנָאלּפַא ,טיײקשלַאפ ַא
 רעטומ רעד .טינ ןפוא-םושּב ןשטנעמ יד רַאפ טניול טָאװ ,טעֿפַאלרעֿכ
 ןופ ,טײװ ןופ ץעגרע ןעמוקעג זיא רע זַא ,טֿכודעג ךיז טָאה
 ןגנירג ןוא ןלַאלטנרָא ,ןטושפ ַא ןּבעל עלַא ואװ ,הנידמ העדמערפ ַא
  .עגצ שינ ךיז ןעק רע ,רמערפ ץלַא םיא זיא --ָאד ןוא ,ןּבעל
 ןיא טקעװרעד ןוא טינ םיא טלעפעג סע ,ןּבעל ןגיה םוצ ןעניואוו
 םענעגייא ןטיױל ץלַא ןעיוּרעּביא ןליװ ןטנשקערַאפ-קיאור ַא םיא
 ןגיוא יד םורַא ,ןֿכַאלּבלעג ַא טַאהעג רע טָאה םונּפַא .דנַאטשהַאפ
 רימּת טנעה ןוא עליטש ַא םיטׂש ַא ,ךַאלעשטיײנק עקירנלַארטש/ ,עניד
 ?מורַא רע שנעלפ ,ןעװָאסַאלװ ןסירנַאּב טגעלפ רע תעשּב .עמירַאװ
 ןוא רעגניפ עקרַאטש ,עגנַאל ענייז טימ טנַאה עצנַאג ריא ןעמענ
 .רעקיאור ,רעגנירג ןצרַאה ןפיוא ןרעװ טנעלפ גנוסירנַאּב ַאזַא ךָאנ

 ןופ העטפָא ;טָאמש רעד ןופ ןשטנעמ ךָאנ ןעמוק ןגעלפ'ס
 ןפיוא ןגיוא עסיױרג?קידלַאװג טימ ןליירפ עקנַאלש ,עֿכױה ַא -- ערעדנַא
 ךולה ריא ןיא .ַאקנעשַאס -- ןפורעג היא טָאה'מ .םינּפ ןֿכילּב ,ןרַאד
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 סעּכ רַאפ טנעלפ יז ,םעֿכַאלנעמ טעפע ןעוועג זיא ןעגנוגעװַאּב ןוא
 =עג טָאה יז תעשּב ןוא ןעטערּכ עלעקנוט ,עטֿפידעג יד ןעיצפיונוצ
 =עג ןָאנ ןֿכײלג ריא ןופ רעכעלזאנ עניד יד ןּנָאה טרער
 : טרעטיצ

 ;טגָאזעג ףרַאש ןוא ךיוה לָאמניא עטשרע יד טָאה ַאקנעשַאס
 ...ןטסילַאיצָאפ -- רימ -- 

 רתפ ןליטש ַא טימ רעטומ יד טָאה - ,טרָאװ םעד טרעהרעד
 טָאה יז .םינפ םנלײרֿפ רעד ףיוא קוק ןטקנערטשעגנָא ןַא ןֿפרָאװעג
 זיא .םָאה  .טענרהעג "רַאצ, םעד ןנָאה } ןטסילַאיצָאכ  זַא ,טסושװעג
 ,טסעומשעג טפלָאמַאד טָאה'מ -- ,טנגוי "עקיהירפ ריא ןיא ןעװעג
 יהעד "רַאצ, ןָא ןייז םקונ ךיז טלָאװעג םיצירּפ יד ןּבָאה סָאה זַא
 רדנַא ךיז יז ןנָאה ,םירעיוּפ יח! טזיחפַאּב טָאה רע כָאװ ,רַאֿפ
 שוא םינ םיא ןלעװ ייז ןענַאװזיּב ,רָאה יד ןרעש וצ טינ ןָאשעג
 ."ןטמילַאיצָאס , ןּבענעג ןעמָאנ ַא יז ןעמ טָאה רַאֿפרעד ,ןעגנערּב
 שיז :ָאװרַאֿפ - ,לֿכש ןֿפױא טגיילעג טינ ריא ךיז טָאד טציא ןוא
 .םירֿכה ענייז ןוא ןוז ריא ןטסילַאיצָאפ שעּפע ןענ

 טנערפעג יז טָאה ,ןעגנַאגעגרעדנַאופ ךיז ןענייז עלַא זַא
 : ןעדהַאפ

 -  ?טסילַאיצָאס ַא עקַאט טזיּב ,,ַאשולװַאּפ --
 ,דימּת יװ ,ריא ןנעק קידנעייטש .,טגָאזעג רע טָאה -- ,ָאי --

 ?ןיא סָאװ -- .ףיימש א ,ךיל
 :טנָאו ןוא ןגוא יד ּפָארַא טזָאל ,ץמיז ןפיט ַא יז טגנַאלרע
 יז ,..דַאצ ןגעק ךָאד ןענייז יז ;ַאשולוַאּפ ,ױזַא שוג זיא --

 ! טיוטעג רַאצ ןייא ךָאד ןּבָאה
 ןָאטעג טעלגַא ,רעמיצ ןרעּביא ןעגנַאגעגֿכרוד ךיז זיא לַאּפ

 :לֿפײמש ַא טימ טגָאזעג ןוא קַאּב ןרעּביא טנַאה רעד טימ
 !טיײקשירַאנ ןנעק ןענייז ימ !שינ םע ןפרַאד רו --
 =עטסנרע ,רעליטש ַא טימ ריא וצ טרערעג רע טָאה גנַאל

 ;שרעלקעג ןוא ןיידַא םיִנַּפ ןיא טקוקעג םיא טָאה יז ןוא םימש
 !טינ ןעק רע ...ןָאט םינ זייּב ןייק טעװ רע ,ןיינ --
 ןעמונעג טרָאװ עֿכַאלקערש סָאד ךיז טָאה םעדָאנ ךלַאּב

 ןרָאװעג טּפמעטענּפָא זיא טייקפרַאש ןייז ,רעטפָא ץלַא .ןרוחרעּביא

23 



 ערעדנַא עקילדנעצ וצ יװ ,ןרָאװעג טניואוועג ױזַא וצרעד זיא יז ןוא
 ןעװעג ןלעפעג טינ ריא זיא ַאקנעשַאס רעּבָא .רעטרעװ עשנַאקַאּבמוא
 סעמֹע ןליפ רעטומ יד ךיז טגעלפ ,ןעמוק טנעלפ יז תעשּב ,,ןוא
 ...יירפ טינ ,טגנערטשעגנָא

 .'צ ןדידמוצמוא טימ לָאָאֿפ םוצ שנָאזעג יז טָאד לָאמניײא
 | : פיל עטסערּפעגפיונ

 ייּב ןלעפַאּב ץלַא !ַאקנעשַאס יד ןיוש .גנערטש וצ סעּפע --
 ,..ריא םוומ ץנעי ןוא ריא טזומ סָאד : רוא

 :לוק ןפיוא שֿכַאלעגרערנַאנופ ךיז טָאה לָאֿלָאֿפ רעד |
 ןיא טָאה ,ָאקנענ ,ריא !טֿפערעג תועדה-לכל ,טלערעג --

 !לװַאּפ ,ַא ! ןסָארטעג לטניפ
 ןיא לֿפיימׂש ַא טימ רע טגָאז רעטומ רעד וצ קידנעקניװ ןוא

 : ןגיוא יד
 !לדַא --
 : ןלורט שקרעמַאּכ לוַאּפ

 .ךיז שערַאמֿכרַאּפ ןיא -- יז זיא שטנעמ רעליואוו ַא --
 יהעמ -- ,לָאֿכָאֿפ רעד םיּכסמ ןיא -- ,תמא ךיוא זיא סָאד --

 --הימ ןוא ,יז זומ-- ןומ זַא ,טינ טײטשרַאפ יז סָאװ ,טינ
 ! ןענעק ןוא ןליװ

 ,הוּכיװ דעֿפַאלדנעטשרַאֿפמוא ןַא קעװַא זיאס ןוא
 :עלַא וצ יװ ,רעננערטש זַא ,טקרעמַאּב ךיוא טָאה רעשומ יד

 ןָא ןליפא לָאמַא טיירש ,ןעלװַאּפ וצ ַאקנעשַאס ךיז טיצַאּב ,ןעמ
 ףיא טקוק ןוא טגייוש ,וצ ךיז טלֿפײמש לוװַאּפ ןוא .םיא ףיוא
 העירפ טנעלפ רע יװ ,קילּכ ןֿכײװ םענעי שימ ןיירַא םינּפ ןיא
 .רעמומ רעד טינ רעדיװ טלעפעג סָאד .ןעשַאטַאנ ףיוא ןקוק

 ,ןוא ךָאװ ַא לָאמ ייוצ וצ ןעלמַאזרַאפ ןּכיױהעגנָא ךיז טָאהימ
 ?גנערטשעגנָא ןַא רַאפ םָאװ טימ ,ןעזעג טָאה רעשומ יד תעשּנ
 ןז ריא ןופ דײר יד וצ וצ ךיז טרעה גרַאװנני יד טסול רעט
 .ַאס ןופ ןעגנולייצרעד עטנַאסערעטניא יד וצ ,לָאּפָאֿכ םעד ןוא
 ןופ טייל ערעדנַא ןוא ןשטיװָאנַאװיא יַאלָאקינ ,  ןעשַאטַאנ ,ןעקנעש
 טנעלפ ןוא םייקיאורמוא עצנַאג ךיא ןסעגרַאפ יז טגעלפ ,טָאטש
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 ןופ טעמוא םעד ךיז קידנענָאמרעד ,ּפָאק ןטומ ןעלקָאשוצ קירעיורט
 .ןרָאי עגנוי עריא

 .ימש יח רעטומ העד ףיוא ןכָאמ טנעלפ טשור ןקיטלַאװג ַא
 שמימ טפָא טָאה עכלעװ ,ריירפ העשימרושש ,רעקיטֿפיל ןופ גנומ
 ןפָארטעג סע טָאה ךַאלטנייװעג .ןעמעלַא הדסּכ טּפַאֿכעגמורַא קָאמַא
 ןנעװ ןעגנושייצ יד ןיא שנעייקעג טָאה'מ ןעו ,ןטנװַא ענעי ןיא
 .ַאּב ןגיוא םנעמעלַא .דנַאלסױא ןיא העשעּברַא יד ןופ ןּנעל םעד
 / יװ ,ענדָאמ ןרעװ עלַא ,ץנַאלג ןרעטנומ ,ןקידעּכעל ַא ןַאד ןעמוק

 ןוא רעטכעלעג ןראלק ,ןֿכַאלײהפ ַא שימ ןֿכַאל ,ךַאלקילג ,רעדניק .
 .עציילּפ ןרעביא ןרעדנַא םעד הענייא ךַאלדניירפ ךיז ןּפַאלק

 ֹּכש יװ ,רענייא טיירש -- ןשטייד-םירֿבד יד תוירּכ טָא --
 .תחמׂש ןופ

 ןעמ טיידש -- ,ןעולַאטיא ןופ רעשעּברַא-םירֿבח יד ןלָאֹז ןּבעל --
 .לָאמ שרעדנַא ןַא

 ,הניירפ וצ ,טייוװ ואוו-ץעגרע ןעיירשעגסיוא עקיזָאדיד ןקיש ייז
 ןוא ,שינ ךַארּפש רעייז ןעײטשרַאפ ןוא יג יז ןענעק עכלעװ
 ןוא עטייװ ,ןשטנעמ יד טא זַא ,רעֿכיז ,םיוא שזייװ ,ןענייז יז
 .תולעּפתה רעיײז ןעַײטשרַאפ ןוא ןרעה ,עטנַאקַאנמוא

 ליפעג ןסיורג ןטימ לופ ןוא ןגיױא יד ןענייש .לָאֿפָאֿפ םייּב
 :רע טדער ,טּפַאֿכעגמורַא .ןעמעלַא טָאה עכלעװ ,עביל ןופ

 ; םירֿפח ,ַא .וצניהַא ןּבײרשקעװַא ייז טוג ןעװעג טלָאװיס --
 ערעייז ךיז ןעניפעג דנַאלסור ןטייװ םעד ןיא זַא ,ןסיװ ייז ןלָאז
 ,ןקיבלעז םעד וצ ןּנערטש ןוא ןּביױלג עֿכלעװ ,םױֿבח ,דניירפ
  תונודצנ ערעייז םימ ךיז ןעיירפ ןוא ןליצ עקיבלעזיד ןּכָאה ,ייז סָאװ

 יה ףיוא ,לֿכײמש ַא טימ/ ,טמיױהטרַאפ ,גנַאל ןדייר עלַא ןוא
 ,הניירפ ןגעװ יװ ,ןדייווש ןוא רעדנעלגנע ,ןזיוצנַארפ יד ןגעװ רעמינּפ
 ערעייז טימ ךיז ןעייהפ ,ןטֹכָא יז עללעװ ,ןצרַאה םוצ עשנעָאנ
 - .ןייּפ רעייז ןליפ ,תוחמיׂש

 ליפעג רערעיוהעגמוא רעד ןריובעג טרעװ רעמיצ ןגנע םניא
 רעצנַאג רעד ןופ רעטעגרַא יד ןשיװצ טפַאשהֿנחק רעקיטסייג ןופ
 ץענ םעד ןופ טײרפַאּב יז ןיוׁש טָאה קנַאדעג רעד סָאװ ,טלעװ
 .ןּנעל ןופ ןרַאה םלַא ,טליפרעד ךיז ןּכָאה יז ןוא ןליישרוארָאפ ןופ
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 רע ,המשנ ןייא ןיא ןעמעלַא ףיונוצ טכיג ליפעג רעקיזָאד רעד
 ןצנַאגניא טינ ריא ךָאנ ןיא רע םגה ןוא רעטימ יד הוא טנער
 מָאװ ,חוּכ ןייז שֹימ םיֹוא םעפע יז רע טכיײלג ךָאד ,ךַאלטירטוצ
 ,ךַאלטרעצ ןוא קידנרוּצשרַאפ .,גנוי ןוא קידֿבוט-םוי ,קידיירפ זיא
 .ןעגנונעפָאה  טימ  לופ

 .ָאֿכ םוצ טגָאועג לאמנייא יז טָאה -- ! ריא טייז .ענדָאמ --
 .עלַא ןופ  ,ןדיי  ןוא .רענעמרַא -- םירֿבח  ךייַא  ןענייז עלַא -- .לָאֿכ
 . ןוא תוחמיׂש סנעמעלַא ןוא ,דניירפ ןופ יװ ,ךיא טהער ןעמ
 !ןצרַאה םוצ ךיז ריא טמענ תורצ

 רעד סיוא טמוח --!סנעמעלַא  ,עניימ .ָאקנעג ,סנעמעלַא --
 ?עברַא םוצ טרעהעג טלעװ יד :ערעזנוא זיא טקעװ יד -- .לָאֿכַאֿפ
 רָאנ ןַארַאפ ,םיטֿבש ןייק ,רעקלעפ ןייק זנוא רַאפ ָאשינ !רעט
 .נוא םירבח ןענייז -- רעטעּברַא עלַא !םיאנוׂש רָאנ ןַארַאפ ., םירבח
 ..רניירפ ַא ןטספרַאװ .םיאנוׂש -- ןעגנורינער עלַא ,עכייר עלַא ,ערעז
 רעזנוא זיאס םיחג יװ ,טמעז ןוא טלעװ רעד ףיוא קילּב ןֿכַאל
 סָאד םורַא טּפַאֿכ -- ןגָאמרַאפ רימ תוהוּכ עקיטסייג ליפיװ ,לָאצ
 .נַאנפ ךיז טגניז טסחּב ןיא ןוא ,קילג ַאזַא ,דיירפ ַאזַא ץרַאה
 ,ָאקנעג ,עקיּבלעומָאד טקנוּפ ןוא !ֿבוט-םוי העקיטֿפיל ַאֹוַא רעד
 ןםיוא .קילּב רעייז ןפרַאװ יז תעֹׁשֹּב ,שטײדָא ,זיוצנַארפ ַא טלימ
 ןענייז עלַא .רענעילַאטיא רעד ךיז שוירפ ױזַא טקנופ ןוא ,ןּבעל
 ַאּבניזַאב טינ ,רעסיורג רעד ןופ -- רעשומ ןייא ןופ רעדניק רימ
 ןיא רעטענרַא יר ןופ טײקֿכילרערירּב' העד ןגעװ עעדיא רער
 ריא טימ ןנוא טמירַאװ יז ,טסקַאװ יז .טלעװ רעד ןופ רעדנעל עלַא
 םייּב ןצרַאה ןיא ןוא למיה ןפיוא ןוז עטייװצ יד זיא יז ,ןוז
 ,ןפור שינ ךיז לָאז רע יװ ,ןייז טינ לָאז רע רעװ .רעטעּברַא
 ןייז טול זנוא רֶע זיא רעדורּב ַא -- טסילַאיצָאפ ַא -- קרעטָא ,דיי ַא
 | - !תחוחירוד ףיוא ןוא קיּבייא ןוא דימּת ,טפייג

 רעקרַאטש ,רעקיטֿפיל רעד ,דיירפ עשרעדניק עקיזָאדיד טָא
 ןבייהרעד ץלַא ,ייז ןשיװצ ןויװַאּב רעטפָא ץלַא ךיז טָאה ןּביולג
 יד טָאה ,סע קידנעעז ןוא .רעקרַאטש ץלַא ןסקַאװעג ןוא ךיז
 טלעװ רעד ףיוא תמאּב זיאמ ןַא ,טליפעג קידנליװ טינ רעשומ
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 יװ ,קיטכיל ןוא םיורג ןיא סָאװ ,םנױזַא םעפע ןרָאװעג ןריוּבעג
 .למיה ןפיוא טעז יז עֿכלעװ ,ןוז יד

 עטנַאקַאּב ןעמעלַא ,עטושּפ .רעדיל ןעגנוזעג ןעמ טָאה טפָא
 חענָא ,עטַאלג טרערנוזַאּב רָאג ,עיינ רעדיל ןעגניז טמענימ ,ןפערט טנעלפ'ס רָאנ ,ךַאליירפ ןוא לוק ןפיוא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ,רעדיל
 טָאה ייז .ןװיטָאמ עֿכַאלטנױאװעג ןייק םינ ןוא עקיטעמוא טימ
 יװ ,טסנרע ןוא טַארטרַאפ ,לוק ןבלַאה ןפיוא ןעגנוזעג ןעמ
 | .עקילייה

 ןיא טקיאורמואַאּב רעדיל עיינ יד ןופ ענייא טָאה טּפיוהרעד
 ןייק טרעהעג יג ךיז ןּנָאה דיל רעד ןיא .יחפ יד טנערעגפיוא
 טקירעדינרעד זיא עֿכלעװ ,שפנה:ןוּבשח רעקירעיורמ ןייק ,ןצפיז
 סרעּפרעק עדעטסניפ יד רעביא םורַא םַאזנייא שעשזדנָאלּב ןוא
 ןיא סָאװ ,המשנ ַא ןופ ןצֿפערק ןייק טינ ,תוקפס עקירעיורט ןופ
 !היר ןָא ןוא םעט ןָא ,ארומ ןופ ןקָארשעצ ,ןייּפ ןופ ןגָאלשעגרעדינ
 ןצכערק עטקנעברַאפ ןייק ריא ןיא ןעגנולקעג טינ ךיוא ןּכָאה'ס ןוא
 םינ ;גנַאנסױרַא ןשײרּב ַא ,קידנּפַאט ,טֿכז עכלעװ ,טפַארק ַא ןופ !
 טיידג זיא םָאװ ,הרוֿבנ העקידהיהּב ןופ ןעיירשעג עקידהזעה יד
 ןעװעג טינ זיא'ס .סטֿפעלש ןוא םטוג ןרעטשעצ וצ דיישרעטנוא ןָא
 זיא סָאװ ,גנוקידילַאּב ןוא המקנ ןופ ליפעג רעדנילּב ןייק ריא ןיא
 וצ ןיאס מָאװ תלוכיב .טינ ןיא רעּבָא ,ןטפינרַאפ וצ ץילוַאז חוּכּב
 ,רעטלַא רעד ןןופ ןמס ןייק ןעװעג שיג ןיא דיל רעד ןיא -- ןעיוּב
 .טלעװ רעמקיטֿכענקרַאפ

 ןענייז ויטָאמ רעטרַאה רעד ןוא עריא העטרעװ עּפרַאש יד
 ןוא .רעמרעװ יד רעשניה רעּכָא ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ רעטומ רעד
 ןוא גנַאלק טכליהרַאפ טָאה סָאװ ,םנױזַא ןעוװעג זיא עידָאלעמ רעד
 ןופ ליפעג םער ןצרַאה ןיא טקעװעג ןוא הוּכ ןיײז טימ טרָאװ
 סָאב וצ רעװש ןיא סָאװ ,םיורג רעיוהעגמוא זיא סָאװ ,סעּפע
 ןיא ,רעמינּפ יד ףױא ןעועג םִע טָאה יז .קנַאדעג ןטימ ןעמענ
 ןוא .רעצרעה ערעייז ןיא טליפעג ,גרַאװגני רעד ןופ ןגיוא יד
 שָאה עֿכלעװ ,ריל רעד ןופ טפַארק רעד ןייטשייב קידנענעק שינ
 טָאה ,רעטרעװ ןוא ןעגנַאלק יד ןיא ןסַאפניַא טנעקעג טיג ךיז
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 - ,סײקמַאוקרעמפױא רערעדנוזַאּבַא טימ טרעהעג דימּת יז רעטומ יד
 .רעריל ערעדנַא עלַא יװ ,וחמוא ןרעפיט ַא טימ

 ערעדנַא יװ ,רעקירעדינ ןעגנזעג ןעמ טָאה דיל עקיזָאדיד
 טגעלפ ןוא ערעדנַא ןופ רעקרַאטש ןעגנולקעג יז טָאה ךָאד ןוא
 ןטשרע םעד -- גָאט-ץרעמ ַא ןיפ טמול יד יװ ,ןשטנעמ יד ןליהנייַא
 | .גנילירפ ןקידנעמוק ןופ גָאמ

 ןגָאז ייַּב טגעלפ --! ןעגניז וצ םע סַאג ןפיוא זנוא טייצ --
 ..וָאקיש טשװָאסעיװ

 טָאהמ ןוא םעֿבנגַאּב רעדיװ ךיז טָאה עטַאט ןייז תעׁשֹּב
 יד טרעלקרע קיאור יַאלָאקינ טָאה ,עמרוט ןיא טצעזעגנירַא םיא
 י : םירבה

 ,..רימ ייּב ןּביילקפיונוצ ךיז ןעמ ןעק טציא --
 ןעלװַאּמ יב טנעלפ טייּברַא רעד ךָאנ טנווָא ןדעי טעמּכ

 ?םיוא םעּפע ,ןענעיל ןגעלפ ייז ןוא םירֿבה יד ןופ רעװ ןציז
 ?מורַא ליפא ךיז ןזיוװַאּב םינ ,עטגרָאזרַאפ ,רעֿכיּב יד ןופ ןּביירש

 "ה טימ ייט ןעקנירט ןוא טױרּבטנװָא ןסע טנעלפ עמ .ןשַאוווצ
 חַאפ ןענייז ךַאלדנעטשרַאפמוא דעמ ץלַא ןוא טנעה יד ןיא ךַאלֿכיב
 ...רייר ערעייז ןרָאװעג רעטומ רעד

 .לװַאּפ שגָאזעג טמָא טָאה --1 גנוטייצ ַא ןגירק ןזומ רימ --
 =עלײַא עטפַאהרעּביפ ַא ןליפ ןעמונעג ךיז טָאה ןּבעל םניא

 רענייא ןפיולוצרעּבירַא רעֿכיג ץלַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןשטנעמ ;שינ
 םולנַא ןֹופ ןעניּב יװ ,ןרעדנַא םוצ ךוּב ןייא ןופ ,ןטייװצ םוצ
 | ,םולּב ַא ףיוא

 זעיװ טגָאזעג לָאמניא טָאה --!ונוא ןגעװ ןיוש שדערימ --
 ...ןלַאמֿכרוד ,תועמשמ ,רלַאּב ןלעװ רימ -- .ווָאקישטשװָאס

 שמור--! ןלַאפוצנײרַא ץענ ןיא ידּכ ,לגיופ ַא טּבעל ףיורעד -- = |
 | .לָאֿכָאֿכ רעד ּפָא ךיז

 טפיה רע תעׂשב .רעקרַאטש ץלַא העטומ העד ןטלעפעג רע
 עריא שעלגעג טלָאװ שרָאװ סָאד יװ טקנוּפ יא --"ָאקנענ , ריא
 ,געשיגָאטנװ יד ןיא .לטנעה העשהעדניק ,רעֿכײװ ַא טימ ןקַאּב
 3 ןקַאהנָא ץלָאה רע טגעלפ ,ןּבָאה טינ טייצ ןייק טנעלפ לוַאּפ ןעװ

 .קַאה יר ןעמונעג ,לסקַא ןפיוא טערּב א טימ לאמנייא ןעמוקעג
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 ,לקירב ןפיוא לפערט ןשליופעצ םעד טֿכיררַאפ ךיג ןוא קנילמ ןוא ?
 םענעלָארּבעצ םעד טֿפיױרַאפ טקרעמַאּבמוא רעדיװ לָאמ  ןטייווצ ַא
 זיא ןפייפ ןייז ןוא ,ןפייפ רע טגעלפ טעּברַא רעד תעׁשֹּב .ןַאקרַאּפ
 .רעמענעגנָא-קיטעמוא ןַא ןעװעג

 :ןוז םוצ טנָאװעג רעטומ יד טָאה לָאמניא
 טעװ ?טסעק ףױא לָאכָאכ םעד ןעמענ רימָאל ,טפייו --

 םוצ רענייא ןפיול ןפרַאד טינ -- ןייז רעסעּב ןדייּב ְךייא רַאפ
 .ןרעדנַא

 ןוא לװַאּפ טנערמ --?ןֿכַאמ גנע ךיז ריא טפרַאד סָאװ וצ --
 | .טעצײלּפ יד טימ טשטעווק

 .רעװ ,טפַאמעג גנע ךיז ןּבעל ןצנַאגַא !ךַאז ַא ךיוא ,טָא --
 !רעוש טינ זיא ןשטנעמ ןליואו ַא רַאפ ...סָאװ ּבילוצ סיי

 םעװ-- ןװ רעד ּפָא ךיז טפור--!שליװ ריא יװ ,טוט --
 ...ןייז ןדירפוצ ךיא לעװ -- ןּכײלקרעּבירַא ךיז רע

 .ייז וצ ןבילקעגרעּבירַא לָאכָאֿפ רעד ךיז טָאה

 ץנ11

 ןגיױצעג טָאה לַאטרַאװק ןופ קע ןפיוא זיוה עניילק סָאד
 ,סגיױזַא סעפע ןקעלּפטנַא ,ןקערשרעביא טלָאװעג ןּבָאה ןששנעמ -- תוליר ןופ ןעלגילפ עקיגרַאפליפ יד טרעמַאלפעג קיאורמוא ןבָאה םיא רעיא .טנעװ ענייז טּפַאשעג גנַאל ןיוש ןּבָאה ןקילּב עקיטכעדרַאפ רעקילדנעצ ןוא טײקמַאזקרעמפיוא עשיטייל ךיז וצ
 ןרעגיא סָאװ ,זיוה םנופ שגעװ יד רעטניה ןטלַאהַאּב ךיז טָאה סָאװ
 ןקָארשרעד ,קיטסַאה ןוא בוטש ןיא ןּבַאלקנָא רעצימע  טנעלפ לָאמַא ,רעמסנעפ יר ןיא ןקוקנַײרַא ןעמ מנעלפ טֿפַאנַײּב .ןּבָארג
 ,ןפױלטנַא

 סָאװ ,רעקששיטלַא רעקידמינפ-תרדה ןַא ,ווָאצנונעיּב קנעש ןופ םָאּב .עלַאּב רעד סַאנ ןיא טלעטשעגּפָא ןעוָאמַאלװ טָאה לָאמגייא
 -יור רעד הוא ךושזלַאה ענעדייז ,עצקַאװש ַא ןגָארטעג חימָּת טָאה

 -וילפ ןקיד ַא -- טסורּב רעד ףיֹוא ןוא זלַאה רענעּפמװשעגניײַא ,רע
 .ַאלג ןוא רעפרַאש ןייז ףיוא .רילָאק-עיליל ןופ טעילישז םענעש
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 טָאה רַאפרער ןוא ,ןלהּב ענרעטומלרעפ ןפעועג ןענייז זָאנ רעקיצ
 - ."ןגיוא ענהעועלג,- ,ןבעגעג שינעמענוצ ַא םיא ןעמ

 םינ ןוא םעטָא ןייא ןיא רע טָאה ,ןווָאַאלװ טלעטשעגּפָא
 לוּבמ ןצנַאגַא טימ היא ןפרָאװרַאפ ,הֹֿבשּת ןיױק ףיוא קידנטרַאװ
 :דייר ענעקורט ,עקידנעשטשערט

 רעד טֿפַאמ סָאװ 3 ריא טפַאמ סָאװ ,ַאנװָאלינ ַאיעגַאלעּפ/ -+
 ,םייצ ?א ?ןֿכַאמ וצ הנותה רשפא ,םיא ךיז טּביי ק ריא ?ןז
 םיא טֿכַאממ רעירפ סָאװ ,ןֹזַא ,ןרָאי עטכער יד  ןיא רוחּבַא
 -- אפוג םיא רַאפ ןוא ; רעקיאוח ןרעטלע יד רַאפ ץלַא ןיא ,הנותח
 החמׂשמ ַא ןיא ;שמנ ןרַאפ ייס ,ףוג ןרַאפ ייס ,רעטניזעג ךיוא
 רעייא ףיוא ,ךיא !קיסע ןיא קמעוש ַא יװ ,לשמל המוחּכ ,רע זיא
 ףרַאד ןטייצ עקיטנייה ,טֿפַאמעג הנותה ןיש םיא טלָאװ ,טרָא
 ןָא ןּביױה םייל ; ןשטנעמיםצע םעה ףיוא ןּכעג גנושכַא טונ ןעמ
 ןענייז תוחומ יד .ןײרַא ּפָאק ןיא שינ ןוא ּפָאק ןופ ןּכעל וצ
 .גנוי יד ,טָא .םיעותעּת-םיׂשעמ ּפָא טוט עמ ןוא ןרָאװעג טשימעצ
 טכייװ רעטרע עשלהק ןופ ,םיוא יז טדיימ רעטסיולק-םטָאג -- ,גרַאװ
 םעקשוש ןעמ ןוא הֹקיִּתְׁשּב ףיונוצ ךיז טּבילק ןעמ רָאנ ןוא ןעמ
 ?להומ טייז ,ןטרָאד ךיז ןעמ טעקשוש סָאװ .ןעלקניװ יד ןיא ךיז
 םָאװ ,סָאד סניזַא ןעה זיא םָאװ ? ןשטנעמ ןופ ןעמ טֿכייװ סָאװ
 ,טקנעׂש ַא ןיא ,טייל ןשיװצ ןגָאז וצ םומ םעד טינ טָאה ׁשטנעמ ַא
 יװ ,תוחוס רַאפ שרֶא רערעסעּב ַא זיא ואװ ןֹוא !דוס ַא ?לשמל
 ןיא ןרעװ סָאװ ,תודוס ערעדנַא עלַא ?רעטמיולק רעקולייה .רעזנוא
 !סױרַא תוצשהמ עטכעלש ןופ רָאנ ןעמוק ,טדעדעגּפָא ןעלקניװ יד
 !טנוזעג טייז

 סָאה ּמָארֲא רע טמענ ,טנַאה יד ןעיירד ןיא קידנגיוּבסױא
 קיחנזָאלרעּביא ,קעװַא טייג ןוא ןטפול רעד ןיא ךָאפ ַא טומ ,לשיה
 | .עטפעלּפעג ַא רעטומ יד

 ,הנמלא ןַא םרימש ַא  ,ַאװָאנוסרָאק ַאירַאמ עטנלש םווָאסַאלװ
 טננענַאּב טָאה ,גקַאװנסע טימ קירּבַאפ ןסיוא םלדנַאהעג טָאה סָאװ
 :טגָאזעג ךיוא ריא ןוא קרַאמ ןיא רעשומ יד

 !ַאיעגַאלעּפ ,ןוז ןפיוא גנוטֿפַא ּביִג --
 ,רעטומ יד טגערפ ?זיא סָאװ --
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 ש5עלש ַא--.,ַאירַאמ טלייצרעד דוסּכ ריא טָאה--! טייג גנַאלק ַא --
 ׁשֶא ,עניזַא הרכח ַא ...טֿפַאמ רע טגָאזמ :!עקנימַאמ ,גנַאלק רעט
 ןלעװ יז .סָאד ןעמ שפור ,סעטקעפ .לשמל ,4* ןטסײלֿכ יד יװ
 ,..ןטסײלֿפ יד יװ ׁשָא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןסיימש/

 !ַאירַאמ ,םײקשירַאנ ןייק  טינ דיר --
 ןפורעגּפָא ךיז טָאה - ךיז ןעמ טרערהעד ,טהער עמ זַא --

 | .עקרעלדנעה יד
 .תוישעמ עלַא יד טֶא ןוז םעד ןּבעגרעּביא טגעלפ רעטומ יד

 רעד ןוא ,סעצײלּפ יד טימ טייהרעקידעגייוש רע טשטעװק
 .רעטכעלעג ןֿכײװ ,ןטֿפידעג ןייז טימ ךיז טֿכַאל קלָאָאֿכ

 .ייװ יז טנָאז -- ,ךייא ףיוא ךיוא ךיז ןזָאלּב ךַאלהיימ יד --
 ןוא ,ןטסָאמעגנָא יװ ,לדיומ רעדעי רַאפ ריא טייז םינתח -- .רעטי
 טָאה ךַאלדיײמ טימ יא ,םירוּכש ןייק טינ ,עמוג ךיוא רעשעּברַא
 ךייַא וצ ןעייגס זַא ,עקַאט ןעמ טנָאז .טינ םיקסע ןייק רָאג ריא
 | ...ךַאלדיימ ענעסַאלע:םיױא טָאטש רעד ןופ

 םינּפ םעד טשטיינק ןוא לוװַאּפ ּפָא ךיז טפור--:!יַאדװַא וג --
 .לקע טימ
 רעד טגָאז -- !טליופעצ יװ ,ץלַא טקעמש מח ַא  ףיוא --==|
 טמרַאדעג ייז טָאה ,ָאקנענ ,ריא רעּבָא -- ,ץמיז ַא טימ לָאֿפָאֿכ
 ײז ,ןּבָאה הנותח טקעמש סָאד םָאװ שימ ,תומכה יד ,ןרעלקרעד
 ...ןעמוקַאּב רעגייּב ענעֿכַאהּבעצ ןלייַא טינ ךיז ןלָאז

 יד ךָאד ןעעז יז ,רעמומ יד טרעפשנע--!עלעטַאט ,ךע- --
 םינ ּביוא ,ןָאטניהַא ךיז יז ןלָאז ואו רעּכָא ,ךָאד ןעײטשרַאפ ,ןקילג
 : !?סָאד

 --!געװ ַא ןענופעג ןיוש טלָאװ'מ ,  ןייטשרַאפ רעּפַאנק ַא --
 .לװַאּפ טקרעמַאב

 .ןיירַא םינּפ ןגנערטש ןייז ןיא קוק ַא טוט רעמומ יד
 ...ךיז וצ ערעגולק יד ןפור טלָאזעג ! ןענרעל יז ריא טפרַאד --
 .ןז רער ןקורפ טרעפטנע--! טינ ןעמ ןעק סָאה --
 ,לָאֿכָאֿפ רעד טגערמ --! ןֿבהּפ רשפא --

 ,עטקעס עזעיגילער עשיסור א (*
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 -  :טרעפטנע ןוא עגרַא טנייווש לַאּפ
 ןלעװ עֿכַאלטע ,ךַאלרָאּפ ןיא ןריצַאּפש ןּבוהנָא טעװמ/ --

 -  ןןיוש ןוא ןָאה הנותה ךָאנרעד
 ףיונ ַא יװ ,ןטלַאהעגנייַא ןיא לװַאּפ .ךיז טלַארטרַאפ רעטומ יד |
 ןענייז תוצע ענייז זַא ,ןעזעג טָאה יז .ריא טקיאורמואַאּב סָאד ןוא
 רעשלע ןענייז סָאװ ,םירכה ענעי ייּב ולופא ,ןעמעלַא יב ןעמונעגנָא
 ,טכודעג ךיז טָאה ריא רעּכָא ,לשמל ,לָאכָאֿכ רעד יװ ,םיא רַאפ
 תַאפ םיל שינ םיא טָאה רענייק ןוא םיא רַאפ ארומ ןּבָאד עלַא זַא
 | .טײקטרַאה ןייז

 ןז רעד ןוא ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה יז תעׂשֹּב ,לָאמנייא
 ןקמנעװ םעניד ןֿכרוח יז טָאה ,טנעיילעג ךָאנ ןכָאה לָאֿכָאֿפ ןטימ
 .סעומש ןליטש רעייז טרעהעגרעטנוא

 .גנילצולפ ךיז שָאה -- ,טסייװ ,ַאשַאטַאנ ,רימ טלעפעג יז --
 | .לָאָאֿכ רעד ןפורעגּפָא

 .לַאּפ ןגייוש ןצרוק ַא ךָאנ טרעפשנע -- ,םיײװ'ֿפ --
 .עָאי --

 טמענ ןוא ףיוא ךַאלעטַאּפ טייטש לָאֿכָאֿכ רעד יװ ,יז טרעה
 עטעקַאנ ענייז ןופ ןרַאשמורַא םָאד טרעהעג ךיז טָאה'ס .ןזיירּפש
 טָאה ךָאנרעד .ףייפ העקיטעמוא ,רעלישש ַא .ןוא ,ליד .ןרעּביא םימ
 : םיטש ןייז ןָאמעג עשזדוה ַא רעדיװ

 ?םע טקרעמַאּב יז ןוא ,,ונ --
 .טגייווש לוװַאּפ
 .סוק ןרעקירעדינ ַא טימ לָאֿפָאֿפ רעד שנערפ --? וטסרעלק יװ --
 יענּמָא ךיז יז טָאה רָאפרעד -- .לװַאּפ שרעפטנע --! טקרעמַאּב --

 ,..ונוא טימ ןענרעל וצ טגָאז
 ,ליד ןרעּביא םימ יד טּפעלשעג רעש טָאה לָאֿפָאֿפ רעד

 שעטיצ ,רעליטש ןייז ןגָארטעגֿפרוד ַא רעמיצ ןיא ךיז טָאה רעדיװ ןוא
 :טנערפעג רע טָאה ךָאנרעד .ףייפ רעקיר

 ..?ריא ךיא גָאז רעמָאט/ ןוא --
 /?סָאװ --
 ..לָאָֿאֿפ רעד ןָא לישש רעדיװ טּכיױה -- ..ךיא .טָא זַא ---|
 .לװַאּפ רעּביא םיא טסייר -- ?פָאװ .וצ --
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 ןוא ּמָא ךיז טלעטש לָאכָאֿפ העד יװ ,רעטומ יד שרעהרעד
 | יי .טלֿכימש רע יװ ,טליפ יז

 ,טריײמַא טּביל עמ ּבױא ,טלַאה ךיא ,טסיײטשהַאפ ,לייוו --
 קלָאט ןייק וצ ךָאד טעװ שינ זַא ,ןגָאוסױא ריא ךָאד ןעמ ףרַאד
 | ! ןעמוק טינ

 ןייז ךיז טרעהרעדיס .ךוב סָאד שער טימ טֿפַאמרַאמ לוװַאּפ
 : עגַארפ

 ?ןעמוק וטמליװ קלָאט ַא רַאפ סָאװ וצ
 .גנַאל ערייּב ןגייווׁש'
 .לָאֿפָאֿפ רעד טגערפ --?ונ --
 -- ,פיװ עמ סָאװ ,ןלעטשרָאפ רָאלק ,ײרדנַא ,ךיז ףרַאד'מ --

 ...ךיוא ךיד טּביל יז ,ןגָאז רימָאל-- .ןפַאלעג ןָא .לוַאּפ טבייה
 ייׂשמ ַא !הנותח ריא טָאה ,ונ זָאי ןגָאז רימָאל רעּנָא ,מינ סייװֿפ
 ןלעװ !רעטעּברַא ןַא טימ עקטנעגילעטניא ןַא -- ךודש' רעװַאק
 .ךמ ַא -!ןוא ןיײלַא ןזומ וטסעװ ןטעּכרַא ,רעדניק ןרעװ ןרָאּבעג
 ,טיוהּב לקיש ַא רעביא ןּבעל ךעלנײװעגַא ןרעװ שעװ ןּכעל רעײַא
 ריא טעװ -- רעּכָא ךאז רעד רַאס  ,..גנוניואו ַא ףיוא ,רעדניק רַאֿפ
 | : 1 { ןּברַאטשּפָא

 ,רעֿפײװ סָאװטע ,ןדייר רעדיװ לזַאּפ טמענ דלַאּב .לימש טרעװ
 -יא לעשש ,גייווש ןוא .,.ײרדנַא ,קעװַא סע ףרַאװ רעסעּב --

 י ...טייהנגעלרַאפ ןיא םיכ
 ,טרערעג טָאה שטיװָאנַאװיא  יַאלָאקינ - ,טפקנעדעג רעגָא --

 ןופ תהט עלַא םימ ...ןנעל ןלופ ַא ןּנעל ףרַאד ששנעמַא זַא
 | ? טכקנעדעג -- ףוג ןוא המשנ

 ןפיירגרעד  וטסנעק יװ -- ,לװַאּפ טגָאז -- ,זנוא רַאפ  שינ --
 רטסָאה .ןייז טלָאמעג שי םע ןעק ריד רַאפ ?טײקצנַאג ַאזַא
 ,ץלא ןיא ...ןענעקייל ץלַא .ןיא טציא .ושזמ -- ,היתע םעד ביל
 | !רעדורּב-

 וצ םיוק ,לָאֿכָאֿפ רעד טגָאז --!רעװש סע זיא ןשטנעמַא --
 : .ןרעה;

 | . - +רעלקַאּב -- ,שרעדנַא עשז-יװ --
 ןופ טקידעּפמָאפ רעקישליגכילג רעד שגָאלש ךַאלטײד .לימש
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 .ןּבעל ןיפ םערנוקעס רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא קידנקַאהּפָא ,רעגייז
 :לָאֿפָאֿכ רעד טגָאז
 זמימ -- ,עטייווצ יד ,עּניל טימ לופ -- ,ץרַאה טפלעה ןייא --

 - ?ֵא ...ץרַאה ַא סָאד זיא ,האנש
 | ?ןיז שרעדנַא ןעק יװ ,ךיד ךיא גערפ --
 שוײװ ,ךוצ ןופ ןרעטעלב םָאד טרעהרעד ךיז טָאה רעדיװ

 ןגעלעג זיא רעטומ יד .ןענעייל ןעמונעג רעדיװ טָאה לוװַאּפ ,סיוא
 יז .ןָאמ וצ רירַא ךיז טַאהעג ארומ ןוא ןגיוא עטֿכַאמרַאפ טימ
 =ֿפָאנ רָאנ ,לָאֿכָאּכ ןפיוא טַאהעג תונמחר ןענײװ םוצ זיּב טָאה
 .םיא ןגעװ טֿפַארטעג טָאה יז .ןֹז ןפיוא רעמ

 ...1 ךיז וטזיּב ֿבירקמ  ...רעניימ רעקניּביל --
 :לָאֿכָאּכ רעד טגערפ גנולצולּפ
 ? ןגייווש -- ,טמייה'ס --
 .לװַאּפ ליטש טגָאז ,..ײרדנַא ,ױזַא רעֿכַאלטנרָא --
 רעד טגָאז !ךי רימ ץזָאל געװ ַאזַא הוא ,םע טסייה --

 ןוא ליטש רעטייװ שדער ןוא הנוקעס עֿכַאלטע טגייווש + ,לָאלָאֿכ
 : קירעיורט

 טסעװ וד תעשּב ,ַאשַאּפ ,רעוװש ןייז ךיוא טעװ ריד --
 ...יֹזַא ךיוא ןײלַא

 ...רעװש ןיוׁש זיא רימ --
 ֶפ ָאי ==

 .טניװ רעד טּפַאלק בֹוטש ןופ טנעװ יד ןיא
 .לָאָאֿפ רעד ליטש טדער --!רעטכעלעג ןייק טינ זיא'ס --
 ףיז ןוא ןשיק ןיא םינּפ םעד טערונעגנייא טָאה רעטומ יד

 -י .טניײװעגרעדנַאנופ לימֹׂש
 ,רעקירעדינ רעטומ רעד ןזיװעגסיוא ײרדנַא שָאה ןגרָאמ ףיוא

 ןעװעג ,דימּת יװ ,זיא ןוז רעד רָאנ .רעֿכַאלּביל ױזַא םעפע ןוא
 ןפור רעטומ יד טנעלפ רעהַא זיּכ .קידוועגייװש ןוא ףייטש ,רַאד
 .קידנליװ םינ יװ ,טציא ןוא ,שטיוװָאמיסינַא ײרדנַא לָאֿכָאֿכ םעד
 :םיא וצ טגָאועג יז טָאה ,ןײלַא ךיז רַאפ טקרעמַאנמוא

 שעװ ריא ...טֿכיררַאפ לװיטש יד ,ַאשוירדנַא ,טלָאװ ריא
 יי ..! ןליקוצ ךיז
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 .טנע----1 ןפױק עיינ ךיא לעװ ,תוהיֿכש ןעמענּפָא לעװֿפ --
 ןֿפױא ףױדַא גנולצולפ ריא טגייל ,רעדנַאנוֿפ ךיז טכַאל ,ױע טרעֿפ
 :טנערפ ןוא טנַאה עגנַאל ןייז .לפקַא

 "רעמ 1רעטומ ץֿכַאלּבייל ןיימ רָאג לָאמַא טינ ריא טייז --
 ַא ןיִב ךיא קייװ ,ןטייל רַאפ ןייז הדומ םינ ךיז טליװ ריא םינ
 ?ֵא ,טייקסואמ רעפיורג

 ליװ יז .טנַאה רעד רעּניא ּפַאלקַא קידנעגיווש םיא יז טוט
 זיא ץרַאה סָאד רָאנ ,רעטרעוו עכַאלטרעצ ךסַא ,ךסַא ןגָאז םיא
 םָארַא טינ ךיז ןשטילג העטרעוו יד ןוא תונמחר ןופ טמעלקוצ ריא
 | .גנוצ ןופ

 זצ
 עכלעװ ,ןטסילַאיצָאס ןגעװ טרערעג ןעמ טָאה לַאטרַאװק ןיא

 .טנימ עיולּב טימ ןּבירשעגנָא ,ךַאלטעלּב םושעמוא רעדנַאנופ ןפרַאװ
 ןּבירשעג ןפָארטעגוצ ןוא ףרַאש ןעמ טָאה ךַאלטעלּב עקיזָאהיד ןיא
 יד ןופ ןקיירטש יד ןגעװ ,קירנַאפ ןפיוא ןעגנונעהרָא יד ןנעװ
 -עג טָאה'מ ןֹוא ,דנַאלמור-םורד ןוא גרוחעטעּפ ןיא רעטעגרַא
 יא יד רַאפ ףמַאק םוצ ןוא גנוקינייארַאפ וצ רעשעּברַא יד ןפור
 | | .ןסערעטניא ענעג

 ='ַאמ טוג קירּבַאפ רעד ףיוא ןּבָאד עֿכלעװ ,ןשטנעמ ערעטלע
 : ךיז טלדיזעג ןוא טנעיילעג ןּבָאה ,טניד

 עדרָאמ ַא ןעמ ףרַאד םיׂשעמ עניזַא רַאפ :םסעיַאטלוה --
 | | ; ןּבייר

 גרַאװגנװ יד .רָאטנַאק ןיא ךַאלטעלּב יד ןגָארטענ טָאהימ ןוא
 טָאה ןוא גנורעטסיינַאּב טימ םעיצַאמַאלקָארּפ יד טנעיילעג .טָאה
 : טגערעגפיוא טענעטעג

 - | ! תמא --
 ,ץלַא וצ קיטליגֿכײלג ןוא טעּרַא ןופ ןגָאלשרער ,טייהרעמ יד

 : ןפורעגּפָא ליופ .ךיז טָאה
 ?ךַאלגעמ ןעד זיאס ...ןעמוקפױרַא טינרָאג שעווופ --
 טייל יד ןשיװצ למוש ַא טכַאמעגנָא ןּבָאה ךַאלטעלג יד רעּבָא

 ןשטנעמ ןּבָאה ,ןזייזַאּב טינ טײצ-ךָאװ ַא ךיז יז ןגעלפ רעמָאט ,ןוא
 | | :ךיז ןשיװצ טדערעג
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 ...ןקורד וצ ,תועמשמ ,טרעהעגמיוא ,ָאשינ טנייה רעדיװ --
 ןוא ןזײװַאּב רעדיװ ךַאלטעלּב יד ךיז ןגעלפ קישנָאמ רָאנ

 "םיוא .עטקיטשרַאפ ַא רעטעּברַא יד ןשיװצ ןעגנערּבניירַא .רעדיוז
 | ,גנונער

 "אֹּב ןעמונעג ןעמ טָאה קירבַאפ רעד ףיוא ןוא קנעׂש ןיא
 ?םיוא ,ןנערֿפסױא ןגעלֿפ יז .ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ,עיינ ןקרע
 שייא ,ןגיוא. יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ןעמעלַא ןוא ,ןקעמשמיוא ,ןקוק
 ?סירַא טגעלפ םָאװ ,,טײקיטֿכיזרָאפ רעקרַאמש וצ רעייז טימ -- עקינ
 .רעד ליפוצ ןייש ןגעלפ יז לייוו -- רעדיװ ערעדנַא ,רֶׁשֹח ַא ןפור
 י | .ןעמעלַא ןסע

 ךיז טָאה למוט העצנַאג רעד זַא ,טסואוועג טָאה רעטומ יד
 ןשטנעמ יװ ,ןעועג טָאה יז .טעּבחַא סנוז ריא קנַאדַא ןּביױהעגפױא
 ןוא ,ןײלַא טינ ןעװעג זיא רע-- םיִא םורַא ןעמַאזוצ ךיז ןעיצ
 לחוג סלװַאּפ רַאפ ארומ יד ןוא .ךַאלרעפעג יזַא שינ ןיוש' זיא סָאד
 ךיז טסיג טָאר :םיא ףיוא ץלָאטש ַא טימ ןסָאנעגנעמַאזוצ יז טָאה
 ןגנע ןיא ,ךיימ רעשירפ ַא יװ ,ןײרַא שעּברַא עמייהעג ןייז ְךָאד
 | ...םָארטש-סנּבעל םענמומ םעד ןופ רעגעלעג

 ןופ .טּפַאלקעגנָא עוָאנופרַאק ַאירַאמ טָאה טנוָאניא לָאמנײא
 ,ןרָאל םעד טנפעעג טָאה רעטומ יד זַא ,ןוא רעטסנעפ ןיא סַאג
 | :לוק ןפיוא קידנעשטּפעש ,טגָאזעג יז טָאה

 .יל ,טרַאװרעד ךיז !טסעפ ךיז טלַאה ,ַאיעגַאלעּפ .,ונ .--
 ,ןכַאמ וצ עיזיווער ַא טֿפַאנייּב טנייה ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא'ס ! עקניּב
 ...ןווָאקישטשװָאסעיװ ייּב ןוא ,ןעניזַאמ ייּב ןוא ךייַא יב

 ,רייר עריא ןופ ּביֹוהְנֶא םעד רָאנ ןעמונַאּב טָאה רעטומ יד

 הרוׂשּב עוייּב ַא יװ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןּבָאה העטרעוו עקידרעטייװ יד
 : גנַאלק ןקירעזייה ַא ןיא

 ןָא ענייא טּפַאלקעג קיטסַאה ךיז ןּבָאה ןּפיל עּבָארג סעירַאמ
 ןגױא יד ,טֿפרָאנשעג טָאה זָאנ רעקיׂשיילפ רעד ,רעמייוװצ רעד
 קידנריּפשכָאנ יװ ,ןטייז עלַא ףיוא טצָאלגעג ןוא טלטניפעג ןּבָאה
 .סַאג רעה ףיוא ןעמעװ

 .הָאנ ,עקנימַאמ ,ריד ּכָאה'5ֿ ןוא שינרָאג םייװ .ךיא ןוא .--
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 ?טמרעה ,סנייה ןעועגנָא טינ ןליפא ךיד ּבָאה5 .טגָאזעג שנ
 | .ןרָאװעג םלענ זיא יז ןוא
 שעמַאפ ךיז שזָאל ןיא רעטסנעפ םעד טֿפַאמרַאפ רעטומ יד

 רעּנָא .ּפָאק ןטלמומוצ ַא טימ ,תוחוּכ ןָא ,לוטש ןפיוא ּפָארָא ךַאל
 טָאה ,ןוז םעד רָאפ טייטש עכלעו ,רַאפעג ןופ ןייזטפואוַאּב רעד
 ,ןָאטעגנָא קיטסַאה ךיז טָאה יז ,םיפ יה ףיוא טלעטשעג ךיג ריא
 ןזָאלעגקעװַא ךיז ןוא ךומ רעד טימ ּפָאק םעד טלקיװעגמורַא טוג
 קנַארק ןעוועג ,טסואוועג טָאה יז יװ ,ןיא סָאװ ,ןיזַאמ .ַאידעפ וצ
 הע יא ,םיא וצ ןיירַא זיא יז תעׁשּב .טעּברַאעג םינ םָאה ןוא
 רעד טומ טגיװעג ןיא ךּפַא טנעיילעג ,רעטסנעפ) םייּב ןסעזעג
 -רער .רעגניפ ןסיורג םעד ןקידנגיוּבסױא ,עטֿפער יד טנַאה רעקניל
 םינּפ ןייז ,ןעגנהפשעגפיוא קיטסַאה רֶע זיא ,סיינ יד קידנרעה
 | | .ןרָאװעג .ךיילּב זיא

 ?עגנָא דעגניפ ַא--רָארג רימ ייַּב ןוא ..1 ריד וטסָאה טָא -
 .טלמרומענסיורַא רע טָאה -- ,ןפיר

 "מא ,ַאוָאסַאלװ טנערפ --! ןעמ טוט פָאװ ,ןעמ טוט סָאװ --
 .םינּפ ןופ םייוש םעד טנַאה רעקירעטיצַא טימ קידנשיװ

 קידנטעלג ,ַאידעפ טרעפטנע --!טינ ךיז טקערש .,טרַאװ --
 ,רָאה עטלזיירקעג יד טנַאה רעטנוזעב רעד טימי

 ךיא ייּב ךיז טסייר-- ,ארומ ךיוא ןײלַא .ךָאד טָאה .ריא --
 .סױרַא

 .רַאפ ַא טימ ןוא טקישוררַאפ ןרעװ ןקַאּב ענייז --?ךיא --
 ...לוייט םוצ ,ךיז ןקָארשרעד ...ָאי-- :רע טגָאז לֿפיײמש ןשמעשז
 6ײג ריא ..!םיא וצ דלַאּב ךיא קיש טָא ...ןגָאז ןעלװַאּפ ףרַאד'מ:
 !טינ ךָאד ןעמ שעװ ןגָאלש !השקשינ ,ךיז

 ףעֿכיב עלַא ןבילקעגפיונוצ יז םָאה ,םײהַא ךיז טרעקעגמוא
 ןעגנַאגעג גנַאל ןוא ןצרַאה םוצ יז שקירדעגוצ ,קַאּפ ןייא .ןיאי
 ןעמיוק ןיא ,ןויוא ןרעטנוא ,ןװיוא ןיא טקוקעגנײרַא ,ּבוטש ןרעּכיא
 .עג טָאה יז .רעטַאװ ןופ םַאפ יד ןיא וליפא ןוא רַאװָאמַאס ןופ
 טעװ ןוא טעגרַא יד ןפרַאװקעװַא ךיילנ סעװ .לװַאּפ זַא ,טניימ
 ךַאלדנע .ןעגנַאגעג שינ ץלַא זיא רע רעבָא ,םייהַא ןפיולוצ ןעמוקי
 רעד ףױא ךיק ןיא טצעועג ךיז ןוא ןרָאװעג שרעטַאמרַאפ יז ןיא/
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 ארומ ,יװַאפ ןוא ; רעכוּב יד ךיז רעטנוא קידנגיילרעטנוא ,קנַאּב
 םינ ןעניזיס ןענַאװ ןיּב ,ןסעזעג יז זיא ,ןיומשוצפיוא קידננָאה
 .לָאֿכָאכ רעד ןוא לװַאּפ קירּבַאפ ןופ ןעמוקעג

 .קידנעייטשפיוא טינ ,,יז טגערמ --? טסייוו .ךיא --
 --  ארומ  טפָאה -- .לוַאּפ טלֿכיײמש?-- , ןסיײװ ךימ ?

 | ...ארומ ױזַא ,ארומ ױזַא --
 .טביוה סָאד -- ,לָאֿפָאֿכ רעד טגָאז -- ,ןּבָאה ארומ טינ ףרַאד'מ --

 .ןפלעה וצ ןָא טינ
 יַאב -- !טלעטשעגנָא טינ רַאװָאמַאס םעד וליפא טסָאה -- |

 .לװַאּפ טקרעמ
 ײװ ,טרער ןוא ךַאלֿפיּב יד ףױא שזײװ ,ךיז יז טלעטש

 | :קידלוש
 | ,..טָא ייז טימ ץלַא ּבָאהיֿפ --
 סָאד ןוא העדנַאפ ךיז ןֿכַאל לָאֿכָאֿככ רעד ןוא ןוז רעד

 ןוא רעֿכיּב עֿכַאלמע ּפָא לװַאּפ טניילק ךָאנרעד .ריא טרעטנומרעד
 טמענ לָאֿכָאֿכ רעד ןוא ,ףיוה ןפיוא ןטלַאהַאּב סיַא  ייז טנָארמ
 : :טדער ןוא רַאװָאמַאק םעד ןלעטשנָא

 .טָאװ ,הפהה ַא טינרעמ ,ָאקנענ ,ךַאלקערש טינרָאג זיאפ/ ---
 עסיורג עניױזַא ּפָארַא ןעמוק .ןמײקשירַאנ טימ ךיז ןעמענרַאפ ןשטנעמ
 .ָאמש ,ןטייז יד ייּב ןדרעווש טימ ןָאטעגנָא ןעיורג ןיא ןשטנעמ
 ןוא טעּב ןרעטנוא .םוטעמוא ךיז ןעלּבירג ןוא םיפ יד ףױא םער
 ןיא ךיוא ךיז ייז ןזָאל -- ןַארַאפי זיא רעלעק ַא ,ןוװױא ןרעטנוא
 ּםֶא ךיז טצעז .ףױרַא יז ןֿכירק םידיוּב ןפיוא ןוא ּפָארַא רעלעק
 זיא'ס .ןעֿפרָאנש ןיא ךיז ייז ןשיװ ,םינּפ ןפיוא סבעװניפש  ייז ייּב
 זייּב ןטלָאװ ייז יװ ,ךיז יז ןַֿאמ ,ךיז ןעמעש ייז ןוא ענדונ יז
 -- טעּברַא עגרוקסַאּפ ַא .זנוא ףיוא טֿכַארּבעגפױא קרַאטש ןוא ןעוועג
 ץילַא רימ ייב ןעמ טָאה לָאמנייא ! ןיילַא ךָאד ןעײטשרַאפ יז

 , ןײלַא קעװַא ןענייז ןוא טמעשראפ ךיז יז ןּנָאה , טרעקַאעגסיוא

 =ץגניירַא ...ךיז טימ טהיפעגקעוַא ךיוא ךימ לָאמ שרעדִנַא ןַא
 טסציז .ןסעזעגּפָא ייז ייּב םישרח ריפ ךיא ןיִּב ,עמרוט ןיא טצעז
 ,סַאג ןרעּביא ךיד טריפ עמ ,לָאמַא ךיד ןעמ טפור ,ױזַא ךיז
 *יז ןענייז םימֿכה ןייק ,סעפע טגערפ'מ ...ןטייז יד ייב ןטַאדלָאק
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 {עמ טסייה -- טדערעגּפָא ,געװ ןופ .יװ ,סנױזַא םעפע ןדייר ,שינ
 שריפ יזַא טָא .ןריפקעװַא עמרומ ןיא ךיד דעדיװ ןשַאדלָאס יד
 =רַאפ רֶׂשֹּכ תוריֿכש רעייז ךָאד ןפרַאד יז ...ןיהַא- ןוא רעהַא ןעמ
 !ןיוש ןוא ...יירפ סױרַא ןעמ טזָאל ךָאנרעד ןוא ,ונ ! ןעניד

 טסייר--!ַאשידדנַא ,דימּת ,סעּפע טדער ריא ענדָאמ יו --
 .רעטומ רעד ייּב ,קידנליװ טינ ,סיֹורַא ךיז

 היּכ טימ רע טזַאלב ,רַאװָאמַאס םייּב ינק יד ףיוא קידנעייטש
 ,םינּפ םעד ףיוא רע טנייה ,רעטרעװ עריא טרעהרעד .ןעמיוק ןיא
 ןצנָאװ יד טנעה ערייב טֹומ טֿכיררַאפ ,גנוגנערטשנָא ןופ םיור
 : טגערפ ןוא

 ?ןעד ךיא דיר יװ --
 ּיַאב טינ לָאמנייק רָאג ךייַא טלַאװ רענייק יװ ,סעּפע --

 | ,,.טלווג
 ןדייר טמענ ןוא ּפָאק ןטימ למיירט ַא טוט ,ךיז רע טלעטש

 : לֿכײמש ַא טימ
 עג טינ ןייא ׁשטָאֿכ טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ ןעד זיא'פ --

 זַא ,טלועעג ליפ ױזַא ןיוש ןעמ טָאה ךימ רָאנ ?המשנ עטלוע
 סָאװ .ןעמענ וצ ןצרַאה םוצ ץלַא ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ ןיוש ןיּנכ
 יד טינרעמ ?שרעדנַא שינ ןענעק ןשטנעמ ןַא ,ןָאט ןעמ לָאז
 ןעק ייז ןדייטסיוא ...ןָאמ וצ ךַאז ןיימ העייז רימ ןרעטש תולוע
 ױזַא .ןרילרַאפ טייצ טסיזמוא -- יז ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ,ןטינ ןעמ
 ףיוא זיּב רעװכ ,ןפערמ טגעלפ רעירפ !ןּבעל פָאד ,סע זיא
 סָאד ןעמעלַא .ייּב - ןעורעד ןוא טרעלקַאּב ךיז ךיא בָאה ,ןשטנעמ
 םיא לָאז רעטייװצ רעד ,ארומ טָאה רערעדעי ..! ןֿכָארּבעצ ץרַאה
 ןיילַא םיא דעּכיג םָאװ רע טעז ,ונ ,ןרָאפנירַא טינ םינּפ ןיא
 :עניימ ָאקנעג ,ןּבעל סָאד ,סע זיא יזַא ,ןעגנַאלרעד וצ קַאּב ןיא

 פא ןפוטש ,קיטפערק ןוא קיאוח ךיז ןסיג רעטרעװ ענייז
 .ןגױא עטלוּב יד ,עיזיװער רעד רַאפ ארומ יד םייזַא ןָא ץעגרע
 ְךַא םנה ,רע ןיא .ןצנַאגניא ןוא קירעיורט ןוא לעה ןעלֿכימש
 .רעשיטסַאלע ,רעקידװעגיוב ַאזַא רעּבָא ,רעטרעּפמולעגמוא

 :םיױַאװ וצ םיא טשניװ ןוא ץפיז ַא רעטומ יד טומ
 ןַאשװירדנַא ,קילג ןּבעג טָאג ךייַא לָאז --

 פס



 ךיז טלעטש ,רָאװָאמַאס םוצ זײרּפש טיר ַא רע טגנַאלרעד
 ;סױרַא לימש טלמרומ ןיא םיא ןּכעל ינק יד ףיוא רעדיוװ

 טעװ ןטעּב ,ןגָאּפָא טינ ךיז .ךיא לעװ-- ןּבעג ןעמ טעװ --
 !ָאטינ טייצ ןייק-- ןעמענ ,טינ ךיא

 | .ןםיימ ןָא טּבײה ןוא
 ;טײקרעֿכיז טומ טגָאזעג ןוא ףיוה ןופ ןײרַא זיא .לַאּפ
 :ןשַאװ ןעמונעג ךיז ןוא --! ןעניפעג טינ ןיוׁש טעוװמ --
 ,טנעה יד קידנשיװסיוא ןייר ןוא קרַאטש ,רע טָאה ;ךָאנרעד

 : טגָאועג
 ךיז טָאה ריא זַא ,ןזייװ יז שעװ ,עשַאמַאמ ,ריא בוא --

 ,ּבוטש ןיא ,ןייז םעפע םיװעג זומ ָאה -- ןעניימ ייז ןלעװ ,ןקָארשרעד
 ,..ןָאמעג טיגרָאג ךָאנ ךָאד ןגָאה רומ ןוא :ױזַא  םרעטיצ יז סָאװ
 רעד ,שיג רימ ןליװ םטֿכעלש ןייק -- ךָאד טסייװ ריא 1 טינרָאג
 בירקמ רימ ןליװ ןּכעל עצנַאג סָאד ןוא דצ רעזנוא ףיוא ןיא תמא
 עשז סָאװ !רלוש עצנַאג רעזנוא זיא סָאד ׂשָא|- םיא  רַאפ ןייז
 2 ?ןּבָאה וצ ארומ ןַארַאפ זיא

 ךָאנ ןוא .וצ יז טגָאז -- ,ַאֹׁשֲאֹּפ ,ןקרַאטש ךיז לעװֿכ' --
 יז .ןטלָאװ --:ריא ייּב םיחַא ךילנייפ ךיז שסייר עלייװ רעצריק ַא
 | !לָאמַא ןעמוקעג ןיוש

 -ניא ןגרָאמ ףיוא ןוא ןעמוקעג טינ טכַאנ יד ןענייז יז רָאנ
 .םומוא ריא ןיפ ןַאל טינ לָאזמ ,קירנּבָאה ארומ יװ ,ירפרעד
 .,ךיז ןופ קזוח ןֿכַאמ ןעמונעג ןײלַא רעטומ יד טָאה ,קערש רעט

 צ
 טפירעג םינ ךיז טָאה'מ ןעװ ,ןַאד רָארג ייז ןענייז ןעמוקעג

 טֿכַאנ רעקיאורמוא רענעי ךָאנ םורַא שדוה ַא ןיא טעמּכ ,ייז ףיוא
 עּבלַאז ןוא ןוָאקישטשװָאסעיװ יַאלָאקינ .ןסעזעג זיא ןעלװַאּפ יב
 ,ייצ רעייז ןגעװ ןעװעג ֿשימ ךיז יז ןּכָאה ןעײרדנַא טימ טירד
 .טֿכַאנ עּבלַאד םורַא ,טעּפש ןעװעג יאס  .גנוט-

 ןפרוד יװ ,,טרעהעג ןוא טגיילעג ןייש ךיז טָאה רעטומ יד
 ײרדנַא ךרוד טייג טָא .ןעמיטש עליטש ,עטגרָאזרַאפ יד ,ףָאלש
 יניה ליטש טֿכַאמרַאפ ןוא ךיק רעד ךרוד רעגניפ?ץיּפש יד ףיוא
 "יא םנופ שיוהעגַא ךיז םרעה זיוההיפ ןופ .רימ יד ךיז רעמ
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 -+ ףױא טיירב רימ יד ךיז טנפע גנולצולּפ ןוא ,רעמע םענרעז
 :ןעשטמעש ןֿכױה ַא טימ טגָאז ןוא .ךיק ןיא ןיײרַא שזיירּפש קָאכָאל רעד

 ..!סערָאּפש ןעננילק סַאג ןֿפױא ,יע --
 עקירעטיצ שימ טּפַאֿפ ,טעב ןופ ףיוא טגנירּפש רעטומ יד

 רעמיצ ןופ ךיילג ךיז טזײװַאּב רימ ןיא רעּבָא ,רעדיילק יד טנעה
 : קיאור טגָאז ןוא ?לוװַאּפ

 !טנוזעג טינ טייז ריא !טגיל ריא --
 | ;טנערֿפעג ןוא ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא טאפ .ְךרָאׁש רעקיטכיזרָאפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה זיוהריפ ןופ
 ! ןטרָאד זיא רעװ --
 עיורג ,עכייה ַא ריט ןיא טײרדעגנײרַא ךיז טָאד ךיג ענדָאמ

 ןסױטשעגּפָא ןבָאה ןערַאדנַאשז ייװצ ,עטייווצ ַא ריא ךָאנ , רוגיפ
 שימ טָאהס ןיא ןטיז עדייּב ןוֿפ םיא ךיז טלעטשעג . ,ןעלװַאּפ
 : םיטש  עֿפײה ַא ןָאטעג גנולק ַא טָאּפש

 ?ַא ,ךז טֿכיר ריא ןעמעװ ףיוא ,ענעי שינ --
 ;מימ  ריציפֶא רעניד ,רערַאד ,רעֿכױה ַא טגָאזעג טָאה סָאד

 זיא רעטומ רעד ןופ טעּב העד ןּבעל .ןצנָאװ ערעמיש ,עצרַאוש
 .עגוצ ,ןיקַאירעפ לַאשרַאװק ןופ .טנַאיצילָאּפ רעד ןסקַאװעגסױא
 :רעטייװצ רעד טימ קידנעלשייט ,ןוא לטיה םוצ טנַאה ןייא .טגייל
 קידנצָאלגמױא ,טגָאועג הע טָאה ,ןייהַא םינּפ ןיא רעטומ רעד
 : ןגייא יד זייּב טשרמולּכ

 ..ֿפָאנ (*! עירָארָאהַאלּב רעיא ,ענייז עמַאמ יד זיא סָאד טָא --
 :וצ טיג ןוא ןעלזַאּפ ףיוא טנַאה רעד שימ זייװ ַא רע טוט םעד

 ! ןילַא רע זיא --סָאד .ןוא .--
 :קידנערומשזרַאפ .,ריציפָא רעד טגערפ --? ָאסַאלװ לװַאּפ --

 .ריציפָא רעד .ּפָאק ןטימ לקָאש ַא קידננייװש טוט לװַאּפ .ןגױא יד
 :שערלעמ ןוא ןצנָאװ יד פוצ ַא טוט

 1 ףיוא ייטש ,עטלַא ...עיזיװער ַא ןֿכַאמ ריד ייּב זומ ךיא --
 ,רעמיצ ןיא קידנקיקנײרַא ,רע טנערפ --!זיא רעװ --ןטרָאד ןוא
 ,רימ רעד וצ זיירּפש ַא קיטסַאה טוט ןוא

 ,ןריציּפָא ראפ לטיס רעשיסור א )*
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 .ם'טש ןייז ךיז טרעהרעד --? ןעמענ ערעוא --
 ךרוד ןענייז טכלעװ ,תודע יײװצ יד םױרַא ןעייג זיודריפ ןופ

 ףעטלַא רעד -- עיזיוער רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ײצילָאּפ רעד
 ?ןלױק דעד ,שנַאריטרַאװק  ןייז ןוא / וָאקַאירעװמ = רעסיג;לַאטעמ
 ןייז ףיוא טגָאז הע .רעיוּפ רעצרַאװש ,רעדילָאס ַא ,ןיבייר רעצייה
 | :לוק ןֿכױה ןטֿפידעג

 !ַאנװָאלינ ,שנװָאנ םוג --
 :ליטש יז טגָאז ,שומ ןּבעגוצוצ ךיז ידּכ ,ןוא ןָא ךיז טוט יז
 ןשטנעמ ..,ןעמ טמוק רָאג טֿפַאנייּב ..?םניױזַא ןָאד זיא סָאװ --

 ...טשרע ןעמוק ייז ןוא ןֿפָאלש ןיוש ןעייג

 ענדָאֿפ סעּפע ךיז טָאהס ןוא גנע ןעװעג זיא רעמיצ ןיא
 רעד ןוא ןעמרַאדנַאשז יײװצ .םקַאװוש ןופ היר רעד טרעהעג קרַאטש
 ,םימ יד טימ קידנּפַאלק ,ןנָאה ןיקסיער לַאטרַאװק ןופ (* וַאטסירּפ
 טגײלעגנעמַאזוצ ייז ןוא עצילָאּפ רעד ןופ העֿכיּב יד ןעמונעגּפָארַא
 יד טימ טּפַאלקעג ןבָאה ייװצ ערעדנַא .ריצופָא ןרַאפ שיט ןפיוא
 הענייא ןוא ןלוטש יד רעטנוא טֿפװעג ,טנעװ יד ןיא ןטסיופ
 -עיװ ןוא לָאלָאֿפ רעד .ןװיוא ןפיוא ןֿכָארקע ג טרעּפמולעגמוא זיא
 עג ןענייז ,ןטייװצ םוצ רענייא טקירדעגוצ טסעפ ,ווָאקישטשװָאס
 יַאֹּב ךיז טָאה םינּפ רעטקעלפעג סיַאלָאקינ .לקניװ ןיא ןענַאטש
 ןגָאה ןגיוא עיוהג ,עניילק ענייז ןוא ןעמַאולּפ עטיור טימ טקעד
 ָאֹפ רעד ,םיא ןוֿפ קידנסירּפָא טינ ךיז ,ריציֿפָא ןֿפױא טקוקעג
 ןיא ןיירַא זיא רעטומ יד תעׂשּב ןוא ,ןצנָאװ יד טּפוצעג- טָאה לָאֿפ
 לְקָאׁש ַא ריא וצ ךַאלדניירפ ןוא ןָאשעג לֿכימש ַא רע טָאה ,רעמיצ
 .ּפָאק ןטימ ןָאטעג

 ךיז ןיא ןקיטשרעד וצ תוחוּכ עלַא ןָא טגנערטש רעטומ יד
 ,ךיילג רָאנ ,טייז ןטימ לָאמעלַא יװ טינ ךיז טגעװַאּב יז .דהּפ םָאד
 .ָאק ַא רֹוניפ ריא ןצ טיג סָאד ןוא --םיוארָאפ טסורּב רעד טימ
 ,םיפ יד טימ קרַאטש טּפַאלק יז .תולהג ענעזָאקּנעגנָא ןוא עשימ
 . ...םינּפ ןפיוא ריא ןרעמיצ ןעמערב יד רָאג

 רעגניפ עניד יד טימ רעכיּב יד קיטסַאה טּפַאֿכ ריִציפָא רעד
 -יילש ןוא לסיירט ַא טוט ,ייז טרעשעלּב ,טנַאה רעפייו ןייז ןופ

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא גנַאר רעשיאיײצילָאּפ ַא--ווַאטסירּפ (*
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 שטמָא .טײז ַא ןָא גנונעװַאב-טנַאה רעקנילפ ַא טימ ּפָא ייז םרעד
 עמ ,ןגייוש עלַא .ליד ןפיוא ּפַאלק ןֿכײװ ַא טימ ךוּב םָאד טלַאפ
 ,ןעמרַאדנַאשז עטציושעגנייא יד ןופ ןעּפָאס ערעװש סָאד טרעה
 :עגַארפ ַא ליטש ךיז טרעה ןעויטינ:ןעװ ןוא סערָאּפש ןעגנילק'ס

 ?טקוקעג ָאד --
 רעד ייּב ןעלװַאּפ וצ שייז ייּב טייז ךיז םלעטש רעטומ יד

 טסורב רעד וצ טנעה יד רע יװ טקנוּפ ןעמַאזוצ טנייל ,טנַאװ
 יד טרעשיצעג ריא ייּב ןּבָאה'ס .ריִציפָא ןפיוא ךיוא טקיק ןוא
 -עקורט ַא טימ ןרָאװעג ןגױצרַאפ ןענייז ןגיױא יח ןוא , ךַאלֿכענק
 | .לּפענ םענ

 םיַאלָאקינ ךרוד ןסירעגרעּביא טייקליטש יד טרעװ גנולצולפ
 : םיטש רעפרַאש

 ףעֿכיּב יד ןרעדיילש וצ ,קיטיונ םע ןיא סםָאװ וצ ןוא/; --
 ?דרע'רד ףיוא

 ןטימ לסיירטַא טוט וָאקַאירעװט .רעמיצ ַא טוט רעטומ יד
 .לעטָאּפ רעד רעיא ּפַאלק ַא שגנַאלרעה םיא טלָאװ עמ יװ ,ּפָאק
 .ינ הוא םַאזקרעממיוא טקוק ןוא טסוה ַא םוט ןיּביר ןוא ,עצינ
 | .ןעיַאלָאק

 ןיידַא יז טקעטש ןוא ןגיױא יד טערומשזרַאפ ךיצֹופָא רעד
 .ַאבמוא ןוא ןקיברַאפנדײשרַאפ ,ןטקעלפעג םעד ןיא עגר ַא ףיוא
 יד ןרעטעלּב רעֿכיג ךָאנ ןעמענ רעגניפ ענייז ...םינפ| ןֿכַאלגעװ
 ,ןגיוא עיחג ,עפיחג ענייז טיירב ױזַא רע טנפע זייונטייצ .רעכיב
 טָא-טֶא ןוא ,ןטלַאהרעדוצסױא טינ ,יײװ טוט םיא ,ךיז טפודפ זַא
 םעּכ ןקיטֿפעמנָא ןייז ןסינםיוא יירשעגמיוא ןֿכױה ַא ןיא רע טעװ
 .גָאטײװ ןקיזָאדמעד ףיוא

 יד ףיוא ּביוה -- .ווָאקישטשװָאסעיװ רעדיו טגָאז -- ! טַאדלָאפ .--
 ,..רעֿכיב

 קוקַא םעדכָאנ ,םיא וצ רעקַא ךיז ןעוט ןעמרַאדנַאשז עלַא
 ,ָאלינ טֿכַאהטַאּב ,ּפָאק םעד ףיוא העדיװ טנײה רע .ריציפָא ןפיוא
 :זָאנ ןֿכרוד טיצ ןוא ,קילּב ןקידנשהָאפ ַא טומ רוגופ עטיירּב םיִאל

 | ,..ףיוא 'טּביױד ,2...1 ..:2 --
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 =װָאסעיװ ףיוא קידנקוק ,ןוא ןייא ךיז טגיוב םרַאדנַאשז ןייא
 יד דרע'רד ןופ ןּביוהפיוא 2 טמעג ,םירק רעה ןופ ןוװָאקישטש
 .רעֿכיּב עטרעּביושעצ

 רעטומ יד טמיור --1 יַאלָאקינ ,ןגיוושעג רעסעּב רע טלָאװ --
 .ןעלװַאּפ ןייֵא ליטש

 א טזָאל לָאֿפָאֿכ רעד .ןעלפקַא יד טימ שטעווק ַא טוט רע |
 .ּפָאק םעד

 ,ריציפָא רעד שגערפ --?לּביּב יד ןָאה טנעייל רעװ --
 .לװַאּפ טגָאז --! ךיא --
 ?רעכיב עלַא יד טָא ןרעהעג ןעמעװ ןוא ...ַאהַא --
 .לװַאּפ טרעפשנע -- ,רימ --
 =נָא ןֿפױא פא ךיז טנעל ןוא ריציֿפָא רעד טגָאז --! ױזַא --

 .לוטש ןופ רַאּפש
 מיצ ,טנעה עניד יד ןופ רעגניפ יד טימ קַאנק ַא טוט רע

 מרנעװ ןוא ןענָאװ יד טעלגַא טוט ,שיט ןרעטנֹוא םיפ יד םיוא
 : ןעיַאלָאקינ וצ ךיז

 ?ָאקרָאֿפַאנ ײרדנַא ,וטכיּב םָאד --
 .םיוארָאפ ןקור ךיז טמענ ןוא יַאלָאקינ טרעפטנע-- ,ךיא --

 ןרַאפ א םיא טמענ ,טנַאה יד םיוא טקערטש קָאֿכָאֿכ רעד רעּבָא
 .קירוצ ףיױא ּפֶא םיא טיצ ןוא לכקַא

 !ךיא ןיּב - ײרדנַא !טַאהעג תועטַא רע טָאה סָאד --
 קירנעשאקטמ טגָאז ןוא טנַאה ןייז ףיוא טּבױה ריִציפֶא רעד

 :רעגניפ םעניילק ןמימ ןווָאקישששװָאסעיװ
 !רָאנ עז ,וד --
 .ןריּפַאּפ ענייז ןיא ןעלּבירג ךיז טמענ -- ןוא
 עקיטסייגנָא עריא טימ רעטסנעפ ןיא ןײרַא טקוק סַאג ןופ

 ךַאלעמַאּפ טייג ץימע .טֿפַאנ עטהנֿבלעגסױא ,עקיטֿכיל יד ןגיוא
 .יינש רעד טעּפיהקס סע ,רעטמנעפ ןרעטניה

 ײָאֹּפ ןגעװ טכירעג םוצ ןענַאטשעג שזיּכ ,,ָאקדָאלַאג ,וד --
 | .ריציּפא רעד טגערפ --?ַא ,םנֿכערּברַאפ עשיטיל

 -רעמ ...ךיוא וָאטַארַאס ןיא ןוא וָאטסָאר ןיא ,ןענַאטשעג --
 ..."ןצריא, ןעמרַאדנַאשז יד רימ ןגעלפ ןטרָאד טינ
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 םיא טּבייה ,גיוא ןטלער ןטימ לטניּפַא טוט ךיִציפָא רעד
 :טגָאז ןוא ןייצ עניילק יד סיוא טערישטש ,סיוא

 ,ָאי  ,ךייא ,ָאקדָאכַאנ טנַאקַאּב .טינ ןיא יצ .,ױזַא בוא --
 .רַאפ עֿכלעװ ,ןפרואווסיוא ענעי סע ןענייז רעװ-- ,ךייַא עקַאמ
 .כיב ןיא ןפורפיוא עשירעכערּכרַאפ קירּבַאפ רעה ףיוא .ןטיירּפש
 | כא ,ךַאל

 ןוא ,םיפ יח ףױא ןָאטעג לקָאש ַא ךיז טָאה לָאֿכָאֿפ רעד
 ןעו?סָאװ רעדייא רָאנ ,ןגָאז םָאװ טלָאװעג לֿכיױמש טיר ַא טיס
 ;םיטש עקידנציירפיוא םיַאלָאקיג) ןָאטעג גנולק ַא רעדיװ טָאה

 ...לָאמ ןטשהע םוצ רימ ןעעז ןפרואווסיוא --
 ,עגרַא ףיוא ּפָא ךיז ןסייר עלַא .קיטש טרעװ
 רעטלער רעד ,ךיילב טרעװ םינּפ סרעטומ העד ףיוא ץיַאר רעד

 ןרעטיצ וצ ענדָאמ ןָא טבייה ןעניבייר ייּב .ףיוא ךיז טּכייה םערּב
 ןמַאלעג יז טמענ ןוא ןגיוא "ד םָארַא טזָאל רע ;הרָאּב עצרַאװש ןייז
 ,רעגניפ יד טימ ןעמַאקרעדנַאנופ

 .ריצימָא רעד טגָאז -- ,ֿבלּכ םעד טָא ,םױרַא םיא טריפ --
 ןוא טנעה יד רעטנוא ןעיַאלָאקינ ןּפַאֿפ ןעמרַאדנַאשז ייווצ

 ,םֶא ךיז הע טלעשש .ךיק ןיא םױהַא| טלַאװעג טימ םיא ןריפ
 :טיירש ןוא דרע'רד ןָא םיפ יד טימ ןָא טסעפ ךיז טרַאּפש

 ! ןָאטנָא ךיז לעװֿפ ...טייטש --
 :טגָאז ןוא וַאטסירּפ רעד ןיײרַא טמוק ףיוה ןופ
 .טקוקַאּב ץילַא !םינרָאג ןָאמינ --
 ?ֿפעלעג ַא טימ ךיציפָא רעד שגָאז --! ךיז טייטשרַאפ ,ונ --

 .ַאמ שטנעמ העטינעג 8 זיא ָאד !טסואוועג םיוארָאפ ּבָאה'כ -- .רעט
 | ! ךַאלרישַאנ  ...ןַאר

 ענעֿכָאהּבעג ןוא עקידנרעטיצ ,ץֿכַאװש ןייז טרעה רעטומ יד
 .מעד ןיא טליֿפ ןוא טֿכזעג עּבלעג ןייז ןיא רחּפ טימ טקוק ,םיטש

 .יצירפ טימ קופ זיא םָאװ ,ץרַאה ַא םימ אנוׂש ַא ןשטנעמ ןקיזָאד
 .ןשטנעמ וצ גנוטֿפַאהַאפ רעש

 א צעזעגמוא  ,ָאקדָאֿפַאנ שטיװָאמיסינַא .ײרדנַא רעה ,ךייא --

' 

 ! ךיא ריטסעדַא ,רענעריוּפעג ךַאל
 .ָאֿכָאֿפ רעד טגערפ --?סָאװרַאפ .--

 רעטומ יד



 רער טרעֿפטנע -- ! ןלייצרעד רעטעּפש ךייא ךיא לעװ סָאד --= =

 : | .טײקֿכַאלפעה רעזייּב טימ ריִציסֶא

 :ריא וצ יײרשעגַא טוט ןוא ןעוָאפַאלװ וצ ךיז טדנעװ רע
 ? ןּביירש ןוא ןענעייל טסנעק --
 .לװַאּפ טרעפמנע - ,ןיינ --
 טגָאז ןוא ריציֿפָא רעד גנערטש טגָאז -- ! טינ ךיד טגערֿפימ/ --

 ?טסנעק !רעפטנע ,עטלַא ,וד-- : רעדיװ
 ליפעג םעד ,קידנליװ שינ ,לָאמַאטימ מא ךיז טיג רעטומ יד

 -עגּפָא ךיז טלָאװ יז יװ ,ןוא ןשטנעמ ןקיזָאדמעד וצ סַאה ןופ

 ,םיוא ךיז רעדיוש ַא טימ יז טֿפײלג ,רעסַאװ עטלַאק ןיא טקנוט

 םערּב רעד ןוא טולּב טימ ןָא ךיז טסיג םינּפ ןֿפױא ץַאר רעד

 י .ּפָארַא קירעדינ ךיז טזָאל
 .םיוא טימ םיא וצ ןדייר ךיג יז טמענ - ,טינ .טיירש ךיא --

 תורצ ןייק ...שטנעמ רעגנוי ַא ךָאנ םייז ריא -- .טנעה ענעגיוצעג

 | ...מַאהעג טינ
  .לװַאּפ רעניא ריא טסייר --!עשַאמַאמ ,ךיז טקיאורַאּב --

 ןעמענ ןייצ יד ןיא ץרַאה סָאד ןעמ ףרַאד ,ָאקנענ ,ָאד --

 .לָאֿכָאֿפ רעד טגָאז --: ןקירדנעמַאזוצ יז -- ןוא

 -רַאפ -- .שימ- םוצ רעדיװ ךיז יז טסייר --זַאשַאּפ ,טרַאװ --

 ?ןשטנעמ ריא טּפַאֿכ סָאװ

 רעד םסיוא טיירש --! ןייז לָאז ליטש  ...ךַאז רעיא טינ --

 ?לָאסעיװ ןטריטסערַא םעד ןיירַא טריפ =- .ךיז שלעטש ןוא ךיציפָא

 | ! וָאקישטש
 םיא קיחנגָארטוצ ,ריּפַאּפ ַא םעּפע ןענעייל' טמענ רע ןוא

 .םינפ םוצ טראה

 .ןעיַאלָאקינ ןירַא טריֿפימ
 ֹכַא ,ריציפֲא רעד ײרׁׂשעג ַא טוט -!סיוא וט לטיה סָאד --

 | .ןענעייל ןופ יז קידגמייר

 לסקַא ןטימ !םוטש ַא ריא טוט ,ןעװָאסַאלװ וצ וצ טייג ןיּבייר

 | :ליטש טגָאז ןוא
 | |  .יירעטומ ,שינ ךיז ךָאק --
 ןימ טלַאה'מ זַא ,לטיה סָאד ןָאטסױא ךיא לָאז ױזַא יװ --
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 {ופ וענעייל סַאה קידנלליהרַאפ .,יַאלָאקיג טנערפ -- טנעה יד רַאפ
 ' ,לָאקָאטַאר

 .שיט ןפיוא ריּפַאּפ םעד ףרָאװ ַא טוט ריציפָא רעד
 !רעטנוא טּביירש --
 ,לָאלָאטָארּפ םעד רעטנוא טּבירש'מ יה ,רעטומ יד שעז

 ןוא  ןייֵא טלַאפ ץרַאה סָאד ,גנוגערפיוא ריא ןשָאלרַאפ טרעװ
 ןופ ,םורדרַאפ ןופ ןרערט ערעטיב  ךיז ןזיײװַאּב ןגױא יד ףיוא
 קיצנַאװצ שנייװעג יז טָאה ןרערט ענױזַא טימ טָא .טײקיטכעמנָא
 .רַאמ טעמּכ יז טָאה טייצ עטצעל יד העּבָא ,הנותה ריא ךָאנ רָאי
 קוקַא ריא ףיוא טָאה ריִציפָא רעד ; םעט ןרעטיב ןרעייז ןלעג
 :טקרעמַאּב ןוא םינּפ םעד טשטיינקעגפיונוצ פקע טימ ,ןָאטעג

 לאס ,טעז !יוהפ עקידענג ,ןיוׁש ריא שרעמָאי ירפ וצ --
 ..!ןלעפמיוא טינ ןרערט ןייק רעטעּפש ךייַא

 | :טגָאז ןוא זייּב רעדיװ טרעװ יז
 בױא :ץלַא ףיוא ,ןרערט ץלַא ףיוא טקעלק רעטומַא --

 !ָאי ,טוג סע יז םייװ ,רעטומַא טָאה ריא
 ַא ןיא ןריּפַאּפ יד ןגיילפיונוצ קיטסַאה טמענ ךיִציפָא רעד

 .כָאלש ןקידעצנַאלג ַא טימ לעֿפטרָאּפ ןקניאייג
 .בלעז ַארַא'ס -- ,וַאטסירּפ םוצ ךיז רע טדנעװ -- ,רָאנ םעז --

 !עלַא עקידנעטש
 .וָאטסירּפ רעד טלמרומ -- ,םעיַאטלוה --
 ,ריציֿפָא רעד עדנַאמָאק ַא טוט -- !שרַאמ .--
 טגָאז --!יַאלָאקינ ,ןעזרעדיװ ףיוא ,ײרדנַא ,ןעזרעדיװ ףיוא --)

 .טנעה יד םירֿכה יד טקירד ןוא לישש ןוא םירַאװ לוַאּפ
 רעד טקרעמַאב--:ןעזרעדיוו ףיוא עקַאט ,ָאי ,ָאי --

 | רעטֿפעלעג ַא טימ  ריציפֶא
 טנעה יד טקירדעג טייהרעקידעגייווש טָאה וָאקישטשװָאפעיװ

 ןלַאה עקיד ןייז .טעּפָאסעג רעװש ןוא רעגניפ עצרוק ענייז שימ
 םימ טצנַאלנעג ןבָאה ןגײא יד ,טולּב טימ ןסָאנעגנָא ךיז טָאה
 ,לֿפײמש ַא טניישדַאפ טָאה םינּפ םלָאֿכָאֿפ םעד .טייקזייּב רעטרַאד ַא
 .רעטומ רעד וצ טענעטעג םעּפע ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רע
 :טדערעג ךיוא ןוא טמלצענרעּביא םיא טָאה יז
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 ...תמא םער טעז טָאג --
 ןעלטנַאמ עיהג יד ןיא ןשטנעמ ןומה רעד טָאה ,ךַאלדנע

 ןוא סערָאּפש יר טימ ןָאטעג גנולק ַא ,ויזהיפ ןיא ןטָאשעגסױרַא

 טֿכַארטַאּב טָאה רע .ןיּבייר םױרַא זיא רעטצעל רעד .ןרָאװעג םלענ
 ןגיא עלעקנוט ענייז ןופ קילּב ןעמַאזקרעממיוא ןַא טימ ןעלװַאּפ
 :טרעלקרַאפ טגָאזעג ןוא

 ! ןטוגַא ...וג ...1 --
 ןכַאלעג שייג ןוא ןירַא דרָאּב ןיא טפוחַא ךָאנ טוט רע

 .זידרריפ ןיא םױרַא
 ךַאלעמַאּפ טזײרּפש ,ןשניה ףיוא טנעה יד טגיילרַאפ  לװַאּפ

 +לַאװ םָאװ ,שעװ ןוא רעכיּפ יה ףיוא קידנטערט ,רעמיצ ןרעּביא
 :טעדַאמֿפרַאפ טגָאז ןיא ,דרע'רד ףיוא ךיז ןרעג

 ?טֿכַאמעג טרעװ סָאד יװ ,טסעז --
 =רעביא םער ףױא ןקילּב עטרעדנואוורַאפ טפרַאװ רעמומ יד

 :טמעלקעצ .טלמרומ ןוא רעמיצ ןטרעקעג
 ?טרעפטנעעג ּבָארג םיא יַאלָאקינ טָאה סָאװ וצ --

 ָאי -- .לוַאּפ ליטש טגָאז -- ,םיוא טזייװ ,ןקָארשרעד ךיז --
 !טינ טשינרָאג ןעקמ ,ןרייב טינ ןעמ ןעק ייז טימ --

 ,רעטומ יד טלמרומ -- ,טּפעלשעגקעװַא ,טּפַאֿפעג ,ןעמוקעג --
 .טנעה יד טימ קידנריפרעדנַאנופ

 ןּפַאלק טמענ ץרַאה סַאד ,ּביטש ןיא ןּבילּנעג ןיא ןוז רעד
 -עג םייַּב טרעװילגרַאפ ץלַא טייטש קנַאדעג רעד רָאנ ,רעקיאור
 .ןפײרנַאּב םינ םיא ןעק ןוא טקַאפ םענעעש

 ...םעשַארטכ ,רעלעג רעד ,קזוח טֿפַאמ רע --
 ָאל ,םוק -- .לװַאּפ טסעפ לָאמַאטימ טגָאז --!רעטומ ,טוג --

 ...ןעמענוצ ץלַא םָאד רימ
 ."וד, ףיוא טדנעװעג ךיז ןוא "רעטומ, ןפורעג ריא טָאד רע

 .ײָאנ רָאג ןענייז ייז ןעװ ,ןַאד רָאנ היא וצ ןדייר רע טגעלפ יױזַא

 םינפ ןיא ןירַא םיא טקוק ,םיא ןוצ וצ ךיז יז טקור .ןעװע ג טנע
 :ליטש טנערפ ןוא

 ? טקידילַאּב ךיד .טָאה'מ
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 ףעסעּב ןיוש ..!יױזַא רעװש זיאוס -- .םיּכפמ רע זיא-- אי =
 ...ןעמַאזוצ יז ט8

 טליֿפ ,ןגיא יד ףיוא םיא ייבי ןענייז ןרערט ,ריא ךיז טכוד
 ;ץפיזַא םימ טגָאז ןוא ןטסיירט םיא ליװ ,ןייּפ ןייז

 ..!ןעמענ ךיוא ךיד טעװ'מ ...טרַאװ --
 ..ּפָא ךיז רע טֿפורי-! ןעמענ טעװמ ,ָאי --
 :קידעיורט טקרעמַאּב ןוא עגר ַא יז םנייװש
 שטָאל רימ טסלָאװ !ַאשַאּפ ,טסיּב וד רעמרַאה .ַאוַא'פ --

 סעפע גָאו ךיא--וד ןוא ...טגָאעג טרָאװמסײרטַא = לָאמניא
 ...רעֿכַאלקעדש ךָאנ וה ןוא ,,סעֿכַאלקערש

 :ליטש טגָאז ןוא רעשנענ וצ טייג ,ריא ףיוא קוק ַא רע טוט
 שוומ ...ןגָאז טינ ןגיל ןיוק ןעקֿפ !עמַאמ ,טינ ןעק'ֿכ --

 .ןעניואועגוצ ץלַא יצ ךיז
 רעריװ שמענ ןוא עליו ַא טנייװש ,ץערק ַא יז טגנַאלרעד

 :ארומ רַאפ רעדייש םעד קידנשרעהַאּב םיוק ,ןדייד
 ,רעּפרעק םעד  ןסייר ?ןשטנעמ יז ןקיעיּפ רעמָאט  ןוא --

 ,ַאשַאּפ ...םעד ןגעװ דעלק ַא ךיא וט ...ךַאלעדנייּב יד ןלערּב
 !רימ טרעװ ךַאלקערש ,רעקניביל

 -- ףעֿפַאלנייּפ זיא סָאד ...ףוג םעד טינ ,ייז ןסייר המשנ יד --
 .!טנעה עקיצומשי שימ המשנ רעד ןיא ןיירַא טכירק ןעמ ןעװ

1 
 ןעמונעגוצ שָאהומ ןַא ,טסואורעד ךיז ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא

 טנוָאניא .ףנוֿפ ְךָאנ' ןוא ןווָאמָאס . , ןװָאליאמַאפ = ,ןעניקוּב ךיוא
 ןעוועג ךיוא זיא םיא יי -- ,ןיזַאמ .ַאידעֿפ טּפַאֿכעגנירַא ךיז טָאה
 ,ךלעה ַא יװ ,טליֿפעג ךיז רֶע טָאה רענעדירֿפעצ ַא ,ןוא עיזיווער ַא

 .רעטומ יד טנערפ --?ַאידעפ ,טַאהעג ארומ טסָאד --
 רעֿפעלזָאנ יד ,ףרַאש טרעװ םינּפ ןייז ,ךיילפ רע טרעוו

 .ןרעטיצ
 ?רַאװש א + ןנָאלש טינ לָאז ריציֿפָא רעד ,טַאהעג} ארומ ==

 ןיא  ,ןסקָאװַאב  העגניֿפ ידו ,רעקיח ַא ,הרָאּבַא שימ) ,ַאזַא רעצ
 ט'רע .ןגיױא ןָא יװ ,סילא רֶֹע טעז ; ןלירּב עצרַאװש-- וָאג ןֿפױא
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 יב היא טעװ עמדוט ןיא !טיֿפ יד טימ טעּפוטעג ,תולוק טֿפַאמעג
 ?נייק ךָאנ ןעמ טָאה רימ ןוא ...גרע םיירש ,ןרעװ טליופוצ רימ
 יב ךיא לייװ ,עמַאמ יד םינ ,עטַאט רעד םינ , ןגָאלשעג שינ לָאמ
 ?עמוא ןעמ טגאלש ןעמעלַא .טַאהעג ּביל ךימ יז ןּבָאה ,דיח-ןּכ ַא
 .טינ לָאמנײק ךימ ןוא ,םוט

 יח ןעמַאװצ טקירה ,ןגױא יד עגרַא ףיוא טֿכַאמרַאפ רע
 יד שנעה עדייּב ןופ גנוגעװַאּב רעֿכיגַא טימ/ טרעּביױשעצ | ,ןּפיל
 ,ןגיא עמיױר שימ ןעלװַאּפ ףוא קידנקוק ,ןוא ּפָאק ןפיוא רָאה
 :רע טגָאז

 ,ןגײלפױרַא םנַאה ַא זיאס ןעװ רימ ףױא שעװ'מ בוא --
 ...םענעי ןיא ןֿכעטשנײרַא ,רעסעמַא יװ ,ןצנַאגניא ךיז ךיא לעװ
 *ניא רעסעּב ןיוש ןעמ לָאז ...ןסייּב םיא ךיא לעװ רענייצ יד טימ
 ...1 ןענעגרהרעד ןצנַאג

 --.רעטומ יה פא ךיז טפור -- ! רערעגָאמ ַא , וטזיב רעֿכַאװש ַא
 | ? ןגָאלש ךיז וטסמוק יװ
 ידעפ ליטש טרעפטנע --! ךיא לעװ ךָאד --=|

 ,ןעלזַאפ צ טגָאועג רעטומ יד טָאה ,קעװַא זיא רע זַא
 --! ןֿפָארּבעגנייַא ןרעװ ןעמעלַא ןופ רעירפ טעװ רעד טָא --
 | .טרעפטנעעג טינרָאג טָאד לווַאּפ
 =ךיק יד טנפעעג ךַאלעמַאּפ ךיז טָאה םורַא געט עֿכַאלשע ןיא

 .ןיִּבייר ןירַא זיאס ןוא ריט
 -יװ ךיא ןיִּב .טָא -- .קידנעלּפיימש ,רע טגָאז -- ,ןגרָאמ טוג --

 ילַא - טנײה ןוא ,רעהַא טֿפַארּכעג ןעמ םָאה ןטֿפענ .ָאד רעד
 ,טנַאה םלוװַאּפ ןָאטעג קיהד ַא קרַאטש טָאה רע --:ָאי ,ןעמוקעג
 .טנערפעג ןוא לסקַא ןרַאפ רעטומ יד ןעמונעגנָא

 ?יימט ספיפ ןייז ךנלמ ךימ טסעװ --

 ןמיירּכ ,ןלעלנוט ןייז טֿכַארטַאּב טייהרעקידעגייווש טָאה לװַאּפ
 עלעקנומ ,עגולק יד ןוא דרָאּב רעצרַאװש ,רעטֿפידעג רעד טימ םינּפ
 ,סנױזַא םעפע ןטֿפױלעגסױרַא טָאה .קילּב ןקיאור רעייז ןופ .ןגיוא
 רוניפ  עסיורג עצנַאג ןייז ןוא גניטײרַאּ טימ לופ ןעװעג זיא סָאװ
 .טייקטסעפ רערעֿכיז ריא טימ ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה

 .רַאװָאמַאפ םעד ןלעטשנָא ךיק ןיא סיױהַא זיא רעטומ יד
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 =עגנָא ךיז ,דרָאּכ יד טעלגעגרעדנַאנופ ,טצעזעג .ךיז טָאה ןיּבכייר
 ןעלוַאפ ףיוא טלעטשעגנָא ןוא שיט ןָא םנניוּבנלע יד טימ טרַאּפש
 | .קילּב ןלעקנומ ןייז

 סקידנערַאמ טלָאװ רע יװ ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טָא זיא --
 .ןפָא ןדייר ריד םומ ףרַאד ךיא -- .ךערּפשעג םענעירעגרעּביא ןַא
 טעמּכ ןּבעל רימ.ןעמוקעג ןיּב' רערייא ,טֿכַארטַאּב גנַאל ךיד בָאה'5
 ןייק ןוא ,ךסַא ריד וצ ןעיײג ןשטנעמ -- ךיא עז ,טייז ייּב םייז
 .סנייא ןיא סָאד .טינ ןעמ טעז קיטש עסואימ ןייק טימ תורּכש
 .ןגױא יד ןיא .ךיז יז ןֿפרַאװ -- קיטש ןייק טינ ןֿכַאמ ןשטנעמ ןַא

 יד ןיא םיורג ןעמעקַא ךיוא ןײלַא ךיא ןיִּב טא !ױזַא ?סָאװרַאפ |
 | ...םינ יַאטלוה ןייק ןיּב ןוא ,טייז ַא ןָא בעליֿכ לייװ ,ןגיוא

 ףיז ןרעה'ס ןוא ,יירפ רעּבָא ,רעוװש ןסילפ רעטרעװ ענייז
 .ןשטנעמ םעד וצ יורטוצ םיױרַא ןפור עֿכלעװ ,רענעמ יז ןיא

 עניימ .ריד ןנעװ ןדייר ןעמונעג טָאה'מ = .סע זיא ױזַא -- =
 .םיולק ןיא טינ טסייג -- ,םהגקיּפַא ןַא רַאפ ךיד ןטלַאה םיטַאּבעלַאּכ
 ...ךַאלטעלּב יד טָא ,,ןזיװַאּב .ךַאלריּפַאּפ ךיז ןּכָאה ךָאנרעד .רעט
 ?טֿכַארטעגוצ םָאד טסָאה וד

 ןופ .ןגיױא יד ּפָא .מינ טסייר ןוא לװַאּפפ טרעפטנע--: ךיא; --
 ,ךיז קידנסייּפָא שינ ןָאו ךיוא םיא טקוק רענעי .םינּפ םניּבייר
 | .ןירַא .ןגיוא יד ןיא

 רעמימ יד עטרעטיצרַאפ ַא םיוא טיירש --!וד רָאג ןיוש --
 ...ןײלַא יד טינ-- .ךיק ןופ םסױרַא טקוק ןוא

 .ךיוא .ןיּבייר .לֿכײמש ַא טוט לוװַאּפ
 .רע טגָאז -- !סָאװ טָא --

 ןוא זָאנ רעד טימ שמול יד ןײרַא ךיוה טמעטָא רעטומ יד
 רעטרעװ עריא ףיוא סָאװ ,לסיּבַא ריא טסירױרַאפס .קעװַא טייג
 | .ןרָאװעג טגיילעג טֿפַא קינײװ זיא

 ...קלָאפ סָאה ןּביה יז ...ךַאלטעלּב יד --לֿכׂש רעסױרגַא --
 3 ןעװעג ןצנייג

 .לװַאּפ טרעפטנע -- ,ָאי --
 ןֿכַאז ךס ַא גָאה'5 .טוג !טנעיילעג עלַא ּבָאה'ֿפ ,םע טסייה --

 .ןעמונַאּב
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:: 

 ןוא עקייװ טַאהעג רע טַאה/ ןייצ ,לֿכײמש ַא טוט ןיבייר
 .עקרַאטש

 וצ ץלַא ןופ העמ ךומ טָאה סָאד .עיזיווער יד ךָאנרעד. --
 -.יַאלָאקינ יייס ,לָאָאֿפ רעד ייס ,יה ייס ...ןָאמעג םומש ַא ךייַא
 ..טקעלּפטנַא עלַא ךיז טָאה ריא

 -רעד ,ןגיװששנַא טרעװ ,שרָאװ ןקישיז נ םעד םינ טניפעג רע
 .שיט ןיא רעגניפ יד שימ טּפַאלק ,רעטסנעפ ןיא קוק ַא טגנַאל

 ,סע טסייה ,וד .טקעלּפטנַא ריא טָאה םולשַאּכ רעייצ =
 -- ןלעװ ךימ ןוא , ןָאט ךַאז ןייד ךיז טכנעמ ,"עירָא ָאדַאלב רעייא

 נא .ןא רעהיֿפ .גנוי רעלואװַא ךיוא -- טָּפא רעד :סרעזנוא
 טעװ םעד -- ךיא רעלק ,קידּבַאפ רעד ףיוא טדער רע יװ ,לָאמשרעד
 =רעדָאי ַא .ןעמוקייב טוט רעד רָאנ טעװ םיא ,ןקיטשרעד טינ ןעמ
 ?לװַאּפ ,רימ טסיורטעג !שטנעמ רעקיד

 ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש ןוא לא טנָאז --! יורטעג5 --
 -לע ןעייוצ ןיא ,רָאי קיצרעפ טלַא ןיּביֿפ -- עז .ױזַא טָא) --

 ,ןעװעג טַאדלָאפ ַא רֶאי יירד .ןעזעג רעמ לָאמ קיצנַאװצ ,ריד רַאפ רעמ
 ּנָאה עטייווצ יד ,ןּברָאטשעג ּביײװ ןייא ,טַאהעג הנותח לָאמ ייוװצ
 ...ךיא ןעק (* סעצרָאּבָאֿפוד יד ,ןעוועג זַאקװַאק ףיוא .ןרָאפקעװַא ךיא
 !ןיינ ,ןיז חצנמ טינ ןּבעל םעה ןלעװ ,רעדורּב ,ייז

 ,דײר עשסעפ עניז וצ וצ ענדעשז ךיז טרעה רעטומ יד
 רערעטלע ןַא ןעמוקעג זיא ןוז ריא וצ סָאװ ,האנה טוט ריא ןוא
 .ןעװעג הדותמ ךיז טלָאװ רע יװ ,םיא טימ טדער ןוא שטנעמ
 ליװ ,טקַאג םוצ ןקורט וצ ךיז טיצַאּב לװַאּפ זַא ,ריא ךיז טֿפוד
 :ןעניּביײר וצ ךיז טדנעװ ןוא ןשעלגרַאפ סע יז

 ?שטיזָאנַאװיא ָאליַאֿכימ ,ןסייּבוצ רשפא טסעװ =
 ,לװַאּפ ,סע טסייה .טױרּבטנװָא ךָאנ ןיוש 1רעשומ ,קנַאד ַא --

 ?ןגעװ עשלַאפ ףיוא טייג ןּנעל סָאד זַא ,טסטלַאה וד
 טנעה יד ,רעמיצ ןרעּביא ןייג טמענ ןוא ךיז טלעטש לװַאּפ

 .ןטניה ףיוא טגײלרַאּפ
 טָא -- .רע טגָאז --! ןייז וצ ףרַאדפ יװ ,טייג ןּכעל סָאד --

 ,עטקעס עזעיגילער עשיסור א (*
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 זײװֿפַאלסיב .ץיַאה ןפָא ןַא םימ רימ וצ ךייא טֿכַארבעג ךָאד םע טָאה
 .ןק טעװ -- .ןּכעל ץנַאגַא ןעװערָאה עֿבלעװ ,זנוא סע טקינײארַאפ

 קידרשז טינ ,רעווש .ןגינייארַאפ ןעמעלַא םע שעװ -- טייצ יד ןעו |
 ונוא ןײלַא ךָאד טנפע'ס רעֶבָא ,שיוּנענפיוא זנוא רַאפ סע זיא
 ,ןשטנעמ םעד ןײלַא טנרעל ,ןיז-סנּנעל ןרעטיּב םעד שזייװ ,ןגיוא יד
 .גנַאגיסנּבעל םעד ןלײַאוצוצ יװ

 -- .ןיּביר .רעּביא םיא טסייר--!םיוא שרַאװ רָאנ .טֿפערעג --
 םייּב טרעװ ! ןיימ ךיא סָאװ טָא- ןשטנעמ םעד ןעמ ףרַאד ןעײנַאּב
 םיא שַאװ ,רָאּב ןיא םיא ריפ -- טקיצעדקרַאפ ףוג רעד ןשטנעמ
 !ןרעװ טנוזעג רע שעװ -- רעדיילק ערעּכױז ןיא רעביא םיא וש ,םורַא
 םיא ןופ ּפָאדַא דניש ,טקיצערקרַאפ ןרָאװעג ץרַאה סָאד זיא ? תמא
 םעיינ ןיא דײלקַאּב ,םורַא ׁשַאװ ,טולּב טימ ןייז געמ ,םיוה יד
 ַא קיניװעניא ןופ ןעמ לָאז ןעד עשד יװ ?יֹזַא שינ -- ןצנַאגניא
 !סָאװ טָא ? ןרעטיילסיוא ןשטנעמ

 ,רַאצ ןגעװ ,טָאג ןגעװ ןדייר ףרַאש ןוא םייה .לװַאּפ טמענ
 ?נעלסיוא יד יױזַא יװ ,םעד ןגעװ ,קידנַאפ ןגעװ ,טֿכַאמ רעד ןגעװ
 .נטייצ שלֿפײמש ןיּבייר .טֿפער דעייז רַאפ ןפמעק רעשעּברַא עשיד
 יװ ,שימ ןרעביא רעגניא יד טימ רע טּפַאלק זייװנשייצ  ,זייװ
 ; ןײדַא רע טפרַאװ טפָא .טקנופַא קידנלעטש

 ! ױזַא --
 / טױעטֿפעלעגַא טימ טגָאזעג לישש לָאטניא ןוא
 !טלעװ יד טינ ךָאנ טסנעק ...גנוי ךָאנ טזיּב ,ך.געע --
 6סנרע ןוא םיא ןגעק טלעטשעגּפָא לוַאּפ ךיז טָאה ןַאד

 | :טקרעמַאּב
 ,ןעז רעמעּב רימָאל !טלַא ןיא גנוי ןגעװ ןדייר שינ ךימָאל --

 | ?רעקיטֿפיר ןענייזיס  ןעקנַאדעג םעמלװ
 ןעמ שרַאנ טָאג עגונּב ךיוא זַא ,טסטלַאה וד ,סע טסייה --

 ןוא שלַאפ זיא הנומא העזנוא ןַא ,ךיא ןֿכער ךיא .תמא ?זנצ
 ...ךַאלדעש

 שגעלפ ןד רעד ןעװ ,דימּת .רעטומ יד ןײרַא ךיז טשימ ָאד
 טימ ןדנטרַאמ ןעזעג זיא סָאװ ,ץלַא ןגעװ ןוא טָאג ןגעװ ןדייר
 ;עיימ ןוא קילייה ןעועג יא זיא םָאװ ,םיא ןיא .ןּביילג היא
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 ריא ךיז טָאה'ס ; ןגיוא יד ןיא ןקוקוצנײרַא םיא טֿפוזעג יז טָאה
 ןכעטש ינ לָאז רע ,ןז םעה ןמעּב טייהרעקירעגייווש טכולגעג
 .רעטרעװ עשיסרוקיּפַא עקידיינש ןוא עפרַאש יד טימ ץרַאה ריא

 יז טגעלפ --?ןעקנַאדעג ענייז ןפײרגַאּב וצ ךיא םוק יװ --
 .ןרעלק

 זיא ,ןשטנעמ ןרעטלע ןַא ,ןעניּביר ךיוא זַא ,ריא ךיז טֿפוד
 תעשּב רָאנ .דייר םלװַאּפ ןרעה וצ קיסָארדרַאפ ןוא םענעגנָא םינ
 ךיז יז טָאה ,הישק ןייז ןעלװַאּפ טלעטשעג קיאור טָאה ןיּבייר
 םייקפייטש טימ רעּבָא ,ץרוק ןוא ןטלַאהנייא העמ טנעקעג שינ
 . :טגָאזעג

 לסיּבַא ריא שלָאז -- םלוע-לש-ונוּבר םעד ךייש .זיא סָאװ --
 םעד ּפֶא טיצ יז-- ...ךיז םליװ ריא יװ ,ריא ! ןייז רעקיטֿפיזרָאפ
 ,ךיא רעּבָא -- :טפַארק רעמ םימ ךָאנ רעטייװ טדער ןוא םעטָא
 "רַאפ ןייּפ ןיימ ןיא רַאּטשנָא םעד רָאג לעװ ,שטנעמ טלַא ןַא
 ...ןעמענוצ טָאג ןיימ רימ ןופ שעװ ריא בוא ,ןריל

 עג סעפעג יד טָאה יז .ןרערט טימ ריא ןפולרַאפ ;גיוא יד
 .רעגניפ יד ריא ייּב ןרעטיצ .,ןשַאװ

 ליטש לװַאּפ טגָאז -- ,עשַאמַאמ ,טינ זנוא טײטשרַאפ ריא --
 .ךַאלדניירפ ןוא

 ןוא רעליטש ַא טימ ןיּביר וצ טיג--!רעמומ ,להומ יז --
 ּבָאהיֿכ -- .ןעלװַאּפ ףיוא לֿכײמש ַא םימ טקוק ןוא םיטש/ רעטֿכירעג
 =װעדָארּב ןעמענ ריד לָאזמ ,טלַא וצ ןיוש טזיּב וד זַא) , ןסעגרַאמ
 ...ןרינשּפָארַא םעק

 ןוא ןטוג םענעי טינ -- ,לװַאּפ רעמייװ שדער -- ,ןיימ .ךיא --
 םימ ,םענעי רָאנ ,טּבױלג ריא ןֿכלעװ ןיא ,טָאג ןקיצרַאהמרַאּב

 םענעי ...ןקעטש ַא טימ יװ ,ונוא ןעשַארטס (* סעּפָאּפ יד ןֿכלעװ
 ךיז ןשטנעמ עלַא ןעגניױצ ןעמ ליװ ןעמָאנ ןייז ןיא סָאװ ,טָאג
 ...עקינייװ ןופ ןוצר ןזייּב םעד ןפרַאװרעטנוא

 םומ ןוא ןיּביר םיוא טיירש|--!ַָאי ,םע ןיא םָאד טָא --

 ןרעזנוא טָאג םעד וליפַא -- .שיט ןרעגיא רעגניפ יד שימ פַאלק ַא

 ,םיחלג עשיסור--טעּפָאּפ (+
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 ,ןיא טנעה יד ןיא ייז ייּב סָאװ ,ץלַא ,ןטינרַאפ ךיוא יז ןּכָאה
 ןשטנעמ םעד טָאה טָאג ,רעטומ ,קנעדעג וד !זנוא ןגעק יז ןדנעוװ
 םוצ זיא רע ,םע טסייה -- ןפַאשַאּב טלַאטשעג רענעגייא ןייז טיול
 ןוא !םיא וצ ןֿכילגעג זיא שטנעמ רעד בוא ,ןֿכילגעג ןשטנעמ
 לעטסיולק ןיא .עדליו תויח וצ רָאנ ,ךַאלנע םָאג וצ טינ ןענייז רימ
 ןמייּב ...זנוא ןקערשרעּביא םוצ עלדישַארטסַא זנוא ןעמ טזייװ
 ןיא םיא טָאה'מ !:םיא ןרעטייל ,רעטומ ,ןעמ ףרַאד טָאג םעד
 ערעזנוא יהֹּכ ,טמירקעצ םינּפ ןייז ,שליהרַאפ םעצעה ןוא םנגיל
 ...ןקיטשרעד וצ תומשג

 .םיא ,ךַאלטיײד ענדָאמ סעּפע רָאנ ,ליטש טרערעג טָאה רע
 ַא יװ ,ּפָאק ןפיוא רעטומ רעד ןלַאפעג ןיא סנייז טרָאװ םֿכַאל
 םינּפ ןייז ןוא ,ּפַאלק רעקידנּבכױשרַאפ ןוא רערעווש רעּבָא ,רעֿפײװ
 לעקידלֿפָא ןַא ,דעסיורג ַא ,דרָאּב ןייז ןופ םַאר רעצרַאװש רעד ןיא
 ןופ ץנַאלג רעלעקנוט רעד .ןפרָאװעג דהּפ ַא ריא ףיוא טָאה םינּפ
 ןיא טקעװעג טָאה רע ,ןטלַאהרעדוצסױא טינ ןעוװעג יא ןגיוא יד
 .ארומ  עקידנגָאנ ןוא עֿכַאלנייּפ ַא ןצרַאה

 ?קָאש ,טגָאזעג יז טָאה --+ ןײגקעװַא רעסעּב לעװֿפ  ,ןייג --
 ןרעהסיוא -- .ןעװעג םיּכסמ שינ טלָאװ יז יװ ,ּפָאק ןמימ קידנעל
 !טינ ןעקֿכ ...טינ חוּכ ןייק ךיא ּכָאה-- סָאד

 סניּבייר ןופ טײלנַאּב ,ךיק ןיא םױרַא קיטסַאה טייג יז .ןוא
 :רעטרעװ

 ןומ ןצרַאה ןופ רָאנ ,ּפָאק ןיפ טינ !לװַאּפ ,םע זיא ױזַא --
 ,ןשטנעמ םייּב המשנ רעד ןיא טרָא ַאזַא ןַארַאפ זיאפ ..! ןּבױהנָא ךיז
 ...ןפקַאװסױא טינ ןעק ךַאז רעדנַא םוׁש ןייק ואה

 ,לװַאּפ םנייז ףיוא ןענַאטשַאּב טסעפ זיא -- ,דנַאמשרַאפ רָאנ --
 | !ןעיירפַאּב ןשטנעמ םעד טעװ לֿפׂש רעד רָאנ -

 ןמיוא ןוא ףיישש ןיא --!וצ םינ הוּכ ןייק טיג לֿכׂש רעד --
 ,ּפָאק רעד טינ ןוא --הוּכ םיג ץרַאה סָאד -- .ןיּבייר םיּכסמ שינ לוק
 !סָאװ טָא

 / םינ ,טעּב ןיא שניילעג ןוא ןָאטעגמױא ךיז טָאה רעטומ יד
 ןיא .םענעגנָא שינ ,טלַאק ןעװעג ריא ןיא'ס'  .טיײהרעטנװַאדעג
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 ,גולק ,דילָאס יזַא ןזיװעגסיוא הליהּתפל ריא טָאה רעֿכלעװ ,ןיּבייד
 - .םעּכ ןטקיטשרַאמ ַא טקעװרעד טציא ריא .ןיא טָאה

 ,םיטש עֿפײלג ןייז קידנרעה ,יז טרעלק -- ,דגוּב ,םרוקיּפא --
 רעטלוּכ ,רעטוירב ןייז ןופ סיחַא שער םימ ךיז טלקייק עכלעוו
 ...ןעװעג קיטיונ ...ןעמוקעג ךיוא ...טסורּב

 :קיאור ןיא רעֿכז ץלַא שדער רע ןוא
 טָאג ואו ,ןשרָאד .ןּביילּב טינ קיהייל רָאט טרָא רעקיליײהַא --

 רעד ןופ םױרַא רע טלַאפ ...שרָא רעטקישייװעגנָא ןַא ןיא -- טכעל
 ַא ,לװַאּפ ,ףרַאדמ !סָאװ:טָא ,ריא ןיא דנואו ַא טּביילּב -- המשנ
 יַאַפ טָאנַא -- ןפַאשַאּב ןעמ ףרַאד טָאגַא ,ןטלַארטוצ ןּביולג .םעיינ
 ַא - טָאגַאו תָאנ ,רעגירק ןייק טינ ,טפוש ןייק שינ  ,ןעמעלַא
 ! דניירפ-ןשטנעמ

 דייר יד .ןיא  ןיײרַא | םיא . טלַאּפ -- ! סוטסירק .ןעוועג-- טָא --
 | - .לװָאּפ

 ...טנָאמרַאפ טומ ןקיטסייג קינײװ טָאה םוטפירק !טרַאװ --
 רמיק םעד ןוא ..."רעּכעּב ןטימ ,טגָאזעג רע טָאה ,סיוא ךימ דיימ.
 ןשטנעמ ַא ןופ טֿכַאמ יד ןענעקרענָא טינ רָאמ טָאג .טנעקרענָא
 טלייט טָאג !עצנַאג יד ,טֿפַאמ יד זיא -- ןילַא רע .ןשטנעמ רעּביא
 ...ןמייל רַאפ --סָאד ,טָאג רַאפ -- סָאד : םיקלה ףיוא המשנ ןייז םינ
 רע ףרַאד , ןקיטסעפרַאפ וצ םֿכַאלטעג ידּכ ,טרעדינעגּפָארַא רע טָאה
 -ףענָא לדנַאה טָאה --רע ןוא .ןשטנעמ ןופ ןעמענ םינ טינרָאג
 -רַאפ טסיזמוא ךייא םיוּבנגיפ םעד ןוא ...ןּבָאה הנותח ןוא ...טנעק
 המשנ ַא ?ןריוּבעג טינ ןעד יז טָאה ןליװ םענעגייא ןטימ ...ןטָאש
 בָאה ןײלַא -- רַאבטכורפמיא ןליװ םענעגייא םעד שימ שינ ךיוא זיא
 ?סָאװ ,טייועג זייּב ריא ןיא ךיא

 ןטלָאװ ייז יװ ,ןעמיטש ייװצ רעהפיוא ןָא ןעגנילק רעמיצ ןיא
 -ייװצ רעד טימ רענייא ךיז טלגנַארעג ןוא .{שֿפָאלפעגנעמַאזוצ ,ךיז
 טזיירּפש קיטסַאה .ליּפש ןקידנּפַאֿפרַאפ ןוא ןטנערעגפיוא ןַא ןיא רעט
 ףע ןעװ .םיפ ענייז רעטנוא ליד רעד טעּפירקס סע ןוא לװַאּפ
 ןייז ןיא ןרעװ ןעקנורטרעד ןעגנַאלק עלַא ןגעלפ ,טרערעג טָאה
 םגיּבייר ןסָאנעג ןטַאלעג ןוא קיאוד ךיז טָאה'פ ןעװ ןוא . ,םימש
 לקידעּפמָאּפ ןופ ןּפַאלק םָאד טרעהעג ךיז טָאה -|לוק רערעווש
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 "עג טָאה -עכלעװ ,טסָארפ םנופ ןעשטשערט עליטש סָאד ןוא
 .לגענ עפרַאש ענייז טימ זיוה םנופ שנעװ יד טּפַאט

 ר ןשיװצ ,זנוא יב טגָאז ןעמ יװ ,ןגָאז ריד לעװֿכ .--
 :טקיטסעפרַאפ ךַאזנייק :ָאי .רעייפ וצ ןֿכילגעג זיא טָאג :רעצייה
 רע ןעװ ,טסינעצ ןיא טנערּב רע ...םינ םע ןעק רע ,םינ רע
 ,ןעניאװ ןוא ...םיּט רע טיִנ ןיא ,טעֿפרשרַאֿפ רֹע ...טֿכײלַאּב
 ןוא ,טרָאװ ַא זיא -- טָאג -- ןעננוהעג זיא .ןצרַאה ןיא רע טניואוו
 ..,טסייג -- זיא טרָאװ

 .לװַאּפ ףייטש רעדיװ טגָאז --!לֿכׂש --
 ,טפׁש ןיא ןוא ןצרַאה ןיא יא טָאג--םע טסייה !ױזַא --

 רעד ,הרצ עצנַאג יד טגיל ןירעד ןיא !רעטסיולק ןיא טינ רעּבָא
 ךיז ןוֿפ רימ ןענייז  ןמירעגּפָא -- ןטייל ןוֿפ קילגמוא רעד . ,ןייּפ
 רעד זיא ,לֿכש ןופ ץרַאה סָאד טרעדײלשעגּפָא ! ןרָאװעג ןײלַא
 טקינײארַאֿפ טָאג -- שטנעמ רעד זיא םַאזנייא = .טיג ...קעװַא לֿכש
 ץילַא טפַאשַאּב טָאג ...םקירֿכעלײק ,םעצנַאג ןייא ןיא ןשטנעמ םעד
 ךימ םָאװ ,ץלַא ,עלַא ןרעטש יד ,הרע יד זיא ױזַא ,קידכעלײק
 -יולק ַא ...טֿכַאמעג שטנעמ רעד טָאה -- זיא קיציּפש סָאװ -- .ןעעז
 ...ןשטנעמו רַאפ ןוא טָאג רַאפ רֿבקַא ןיא רעּבָא רעטס

 יװ ,טרעהעג שינ ןוא ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא זיא רעטומ יד
 .קעװַא  זיא . ןיבייר

 ןעלװַאפ יײּב ןיא רעמָאט ,ןיא טֿפָא ןעמוק ןעמונעג טָאה רע
 וא לקניװ ןיא ןצעז ךיז רע טגעלפ ,םירֿבה יד ןופ רעװ ןעוװעג
 ;טייצ וצ טייצ ןוֿפ רָאנ קידנֿפרַאװנײרַא ,ןגיושעג טָאה

 !סָאװ טָא --
 ךייז טימ לקניװ ןופ ןעמעלַא ףױא קידנקוק ,לָאמנײא ןוא |

 :טערַאמֿכרַאפ טגָאזעג רע טָאה ,קילב ןלעקנוט
 טעווס סָאװ .זיא'ס סָאװ ,םעד ןגעװ ןדייר ףרַאד'מ , --

 טעװ קלָאפ סָאד תעשּב !סָאװ ֹטָא-- ןסיװ טינ רימ ןענעק -- ןייז
 טָאה גונעג .רעסעּב ןיאס יװ ,ןעז ןיילַא םע טעװ ,ןעיירפַאּב ךיז
 .רַאפ טינרָאג טָאה'ס סָאװ ,סנױזַא טּפַאלקעגנײרַא ּפָאק ןיא םיא ןעמ
 טעװ .לֿפׂש םוצ ןעמוק ןיילַא קלָאפ סָאװ לָאז  גונעג-|טגנַאל
 עלַא ןוא ןּבעל ץעצנַאג סםָאד ...ןפרַאװּפָא ץלַא רָאג רשפא סע
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 יעג ויא ץלַא זַא ,ןעזרעד רָאג רׂשפא טעװ סע ,..ןטרָאד תומֿכח|
 ...רעטסיולק ןיא סָאװ ,טָאג רעד ,לשמל ,יװ ...םיא }גע ג טדנעװ
 ןילַא ןיוש רע טעװ ,טנַאה ןיא רעכיּב עלַא םיא שיג רָאנ  ךיא
 רעד סָאװ זַא ,ןייטשרַאפ רָאנ) רע לָאז !סָאװ וטָא -- ןרעפטנע

 ...רעגנערטש ץלַא טעּברַא יד זיא ,רעגנע זיא טומָאֿכ
 לָאמעלַא| יז ןגעלפ  ,ןײלַא ןייז טנעלפ לװַאּפ ןעװ ,רָאנ

 טנעלפ רעטומ יד ןוא ,ןסַאלעג רימּת ,הוּכיװ ןֿכַאלדנעמוא ןַא ןּביױהנָא
 .ֿכָאנ טייהרעקידעגייווש ,דייר ענייז ןרעה דחּפ ןקיאורמוא ןַא טומ
 ןדייר סָאװ-- ןײטשרַאפ וצ ךיז טימַאּב ןוא רעטרעװ יד טריּפשעג
 ,רעיוּפ רעקיניישיירּב רעד זַא ,טֿפודעג ריא ךיז טָאה טפָא ? יז
 .סעפ ןוא רעקנַאלש ַא-- ןז ריא ןוא ךרָאּב רעצרַאװש רעד טימ
 ןופ םורַא ךיז ןעלקַאװ יז .ןרָאװעג דנילּב יז ןענייז עדייּב -- רעט
 ןמלָאװ יז יװ ,לרעמיצ םעניילק ןופ ךשיה םניא טייז וצ טייז
 ץלַא ןָא ןָא ךיז ןּפַאֿ ,גנַאנסױרַא ןַא ןוא טײקיטכילַא טֿכזעג
 ןופ רעניא ןקור ,ןעלסיירט ,טנעה עדנילּב רעּבָא ,עקרַאטש טומ
 סָאד ןטערט ןוא דרע'רד ףיוא ןפרַאװ ,ןטיײװצ ןפיוא טרָא ןייא
 ןוא ןָא ןילַא ןּפַאמ ,ץלַא ןעפעשטרַאפ .םיפ יד טימ ענעלַאפעג
 יד טינ ,ןּבױלג םעד טינ קידנרילרַאפ טינ ,קיאור  ,ּפָא ןפרַאװ
 ...גנונעפָאה

 =ארומ ,העטרעװ ךכ ַא ןרעה וצ טניואוועגוצ ריא ןּכָאה ייז
 -רעװ עקיזָאדיד ןוא ,טייקטסיירד ןוא טײקטעקַאנ רעייז טול עקיד
 םוצ יװ ,הוּכ ןקיּבלעז ןטימ טקירדעג טינ ןיוׁש ריא ןּכָאד רעט
 יד ןופ ןּפוטשוצּפָא ייז טניואועגוצ ךיז טָאה יז -.לָאמ ןטשרע
 =עג ןּבָאה עֿכלעװ ,רעטרעװ יד ןיא יז טָאה טפָא ןוא ,ןרעיוא
 טָאה ןַאד .םיא ןיא ןּבױלג ןֿפיט ַא טליֿפעג ,טָאג  ןיא טנקייל
 ןוא ,לֿכײמש ןקידנעײצרַאֿפ-ץלַא ,ןליטש ַא טימ טלֿכײמשעג יז
 האנׂש ןייק רָאנ ,ןרָאװעג ןלעפעג שינ ץלַא ריא יא ןיּבייר םגה
 ,טליֿפעג טינ ןיוש יז טָאה םיא וצ

 רעּכיּב ןיא שעװ עמרומ ןיא ןגָארט יז טגעלפ ךָאװ ַא לָאמנייא
 טימ ןעז וצ ךיז טּביױלהעד ריא ןעמ טָאה לָאטנייא .לָאֿכָאֿכ ןרַאפ
 :טלייצרעד טרירעג ןוא םיהַא ןעמוקעג יז זיא ,םיא

 .דניירפ ןעמעלַא וצ ,םייהרעדניא יװ ,ךיוא ןטרָאד זיא רע --
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 םיא ייּב דימּת טלָאװס יװ ,םיא טימ ךיז ןענעמכח עלַא ,ךַאל
 רעּבָא ,ךַאלנייּפ ,םיא ןיא רעש .ןעװעג קידֿנוש-םוי ןצרַאה ןפיוא
 ...םינ רע ליװ ןזײװסױרַא

 עלַא ןענייז רימ -- .ןיּבייר טקרעמַאּב -- ! ןייז ףרַאד ױזַא שֶא --
 ...תורצ ןיא ךיז ןדיילק ,ןייּפ ןיא ןעמעטָא ,טיוה ןיא יװ ,טיונ ןיא
 ןעמעלַא ייּב טינ !סָאװ ָאטינ זיא -- טימרעד ןטלַאה םיורג ךיז רעּבָא
 .םָא ,ןײלַא יז ןֿכַאמרַאפ ערעדנַא ,ןֿכָאטשרַאפ ןגיוא יד ןענייז
 ,.! רייל ָאט -- רַאנ ַא וטזיּב ןוא !סָאװ
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 ,טּבעלעג ןבָאה סוָאפַאלװ יד ואװ ,זױה עטלַא ,עיורג סָאד
 טײקמַאזקרעמּפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ רעמ ןוא רעמ ץלַא טָאה
 ןיא ןעװעג זיא טײקמַאזקרעמפיוא רעקיזָאדרעד ןיא .לַאטרַאװק ןיא
 -מסיאוַאּבמוא ןַא ןוא טײקיטֿכזרָאפ עקיטֿכעררַאפ ַא םָאמ רעפױרגַא
 .םיורַא ןעמונעג טָאה טייצ רעקיבלעזרעד ןיא רעּבָא ,האנׂש עקיניז
 .טייקירעגיינ עֿפַאלױרטוצ ַא ךיוא ריא ןופ  ןצָארּמׁשו

 קיטלױרָאֿפ ךיז טקוק ,ןיירַא טמוק רעצימיא ,ןֿפערמ טגעלֿפ
 | :ןעלװַאּפ ײּב טנערפ ןוא םורַא

 םיניד עלַא סיװעג טזימ ,רעֿיּב טסנעייל ,רעדורּב ,,ַאק--ונ --
 ...רימ עשז רעלקרע .ןענעק

 רצמ טײקֿפַאלצעזעגמוא ןַא סעּפע ןגעװ ןעלוװַאּפ טליױצרעד ןוא
 עטמנרע ןיא .קירּכַאֿפ ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעד רעדָא ײצילָאּפ רעד
 .ךַא ןטנַאקַאּכ ַא וצ טָאטש ןיא לטעצַא ןּבעג לװַאּפ טנעלֿפ ןלַאֿפ
 הצע ןַא ןּנענ רע טנעלֿפ -- טסואװעג טָאה רע ןעװ ןוא ,טַאקָאװ
 .ןײלַא

 ןוֿפ ליֿפעגַא ןרָאװעג ןרָאּבעג ןשטנעמ יד ייּב ןיא זײװכַאלסיּב
 טדערעג ץילַא ןוֿפ טָאה רעכלעװ ,ןַאמ-ןגנוי ןטסנרע םעד רַאֿפ ײשּפָא

 ףיוא טקוקעג ,טֿפַאלעג טינ לָאמנײק טעמּכ ,טסיירד ןוא טשַּפ |
 טָאה םָאװ ,מײקמַאזקרעמפיוא ןַא טימ ץלַא טרעהעגסיוא ןוא ץלַא
 רעדנױזַאּב לַאפ ןטרעטנָאלּפרַאפ ןדעי ןיא טלבירגעג קידתונשקע יז
 ,םידָאפ ןֿכַאלדנעמוא ,םענײמעגלַא ןא סעפע ןענופעג הימּת ןוא
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 ךדנוּבעגנעמַאזוצ ךַאלּפינק עפייטש  רעטנהיױט טומ טָאה רעכלעװ
 .ןשטנעמ יד

 ןליפ יצ ןָא טנײה ,טסקַאװ ןז ריא יװ ,ַאװָאסַאלװ  טעז
 ךיז יז םיירפ -- ריא םע טגנילעג ןוא ,טעגרַא ןייז ןופ ןיז םעד
 .ריירפ רעשרעדניק טימ

 ןניא םנעמעלַא ןיא ןרָאװעג ןּבייהרעד לװַאּפ זיא טּפיוהרעד
 ."לָאצּפָאיּפמוז םענעקיּפַאק, םעד טימ .עטֿפישעג רעד ךָאנ

 רעֿפלעװ ,ּפמוז -עטײרּבַא ןגיוצעג ךיז טָאה קירּכַאפ רעד םורַא
 םעזָאירעּמ ןוא סעלהָאי עקיסקיווניילק טומ ןסקָאװהַאֿפ ןעװעג ןיא
 ןטלױֿפעצ ַא טימ קירּבַאֿפ עצנַאג יד טל גערעגמחַא טעמּכ טָאה ןיא
 רעלעג רעטכיהעגַא ןכױהֿפױא ּפמיז םנֿפ ךיז טנעלֿפ רעמוז .ףייר
 ,ןקלָאװ ַא יה ,ןצעזנָא ךיז) טנעלֿפ לַאמרַאק ןֿפױא | ןוא . סייווש
 םלוע ןשיװצ טייזעג ןבָאה סָאװ ,םערַאמָאק עמַאמ עטֿכידעג א
 רעייג רעד ןוא ,קירבַאֿפ רעד וצ טרעדע ג טָאה ּפמוז רעה .תחדק ַא
 םיא שהעללַאּכ טָאװ ,ןצונ םיא ןוֿפ ןָאה קודנלעװ ,רָאטקעריד
 ןןּבָארגסױא| ךיא גנַאג ןייא רַאֿפ ןיוש ןוא ,ןענעקירטוצסיוא
 ךשקיזָאדרעד זא ,רעטעּברַא יד ןזיװעגנָא רע טָאה .ףרָאפ םעד
 סעמעלַא ןרעפעּרַאפ ןוא טננעג םער ןֿכַאמ .רעטניזעזג טעװ לטימ
 לָאזמ  ,גגונײררָארַאֿפ א  ןבענעגסייהַא טָאה ןוא . , ןעגנוגגיהַאבסנּבעל
 'ףױא לּבר ןוֿפ עקיּפָאקַא ןענעֿכערּפָארַא טסנידרַאֿפ רעייז ןוֿפ
 .פמד םעד ןענעקירטוצסיוא

 ,ןסָארדרַאֿפ רעטעּברַא יד טָאה טּפיוהרעד .למוט ַא ןרָאװעג זיא
 םער ןלָאצ וצ ןעװעג ֿביחמ טינ ןענייז עטלעטשעגגָא יד סָאװ
 ' ,לָאצּפָא םעייג

 טָאדמ תעשּב ,תבש םענעי קנַארק ןעועג דָארג יא ףזַאּפ
 ; לָאצפָא םענעֶקיּפָאק ןגעװ הערימ סרָאטקעריד טער טפעלקעגסיוא
 ..ןוֿפרער טמיאועג טינרָאג ןוא גָאט םעד שעברַאע ג טינ טָאה רע

 רעמינ-לָאטעמ} רעד , ןעמוקעג םיא וצ ןענייז החנמ ךָאנ ןגרָאמ ףיוא
 ףעוייּב ןוא רעֿכױה רעד  ןוא ,ןקז ךעקידמינפ-תררה ןַא ,  וָאזיפ
 אב ס רָאטקעריה ןיֿפ טלייצרעד = ןּנָאה ןוא ןיטאֿבַאמ רעפַאלש

 ,םולשו
 ?שימ טָאהז- ערעטלע יד ,ןבילקעגֿפױא ךיז רימ ןּבָאה --
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 ףנוא ןּבָאה ,טָא ןוא ןעוועג ֿבשומ ךיז -- ,ווָאזיס טלייצרעד עדרעוו
 ןנוא יב שסיב זה יװ יױזַא-- ,ןגערֿפ ריה וצ טקישעג םירבח יד
 -קער'ה דעד וַא ,ץעועג ַאזַא ָאד זיא .יצ-- -ןעטנרעלעג א שטנעמ א
 יאק יד טימ ןטלַאה המחלמ םעקיּפָאק ערעזנוא ףיוא געמ רָאט
 ? םערַאמ

 ץנַאלגַא שימ ןיטאכַאמ ךיוא טגָאזעג טָאה -- !רָאנ ףײרנַאּב --
 םיֿבנַג יד ,יײז ןּבָאה קירוצ רָאי ריֿפ טימ -- .ןגיוא עלָאמש; יד ןיא
 -וא טרעדנוה טֿכַא טנזיוש - יירד .טלמַאזעג טלעג .דָאּנַא ףיוא
 ןָאטינ ךיוא --! דָא יה ןוא ?טלעג סָאד זיא אוו .. .ןּבילקעגֿפױג

 .םָא רעד לֿפיװ ףייא ,ןײששרַאֿפ וצ ןּבעגעג יז טָאה להוַאּפ
 ,קירכַאֿפ = רָאנ חוח ןעגנערב טעװ ןֹוא קידהשוי טינ זיא לָאצ
 טיײלנַאב יז טָאה רעטומ יה .טערַאמרַאֿפ קעװַא עהייּב יז ןענייז
 :לֿכײמש ַא טימ טגָאזעג ןוא

 ןעמינעג ךיוא ןשטנעמ ערעטלע ןיוש ןּבָאה ,ַאשַאּפ| ,טָא .ח-
 .ןיג תוצע ךָאנ ריד וצ

 ןוא שיט םוצ טנדָאזרַאֿפ ךיז טצעז רֹע .שינ טקעֿפטנע לװַאּפ
 :ריא וצ רֶע טנָאו םחַא עליו ךעצרוק ַא ןיא ,ןּביירש םעּפע טמעג

 ביג ןוא טָאמש ןיא ךכית רָאֿפ : ןטעב סעפע ךיד לי;ֿפ --
 | ...לטעצ םעד טָא רעביא

 .יז טגערֿפ ?עקיזיר ַא .זיא'מ --
 ,קימיונ ןיא ,גנוטייצ ַא זנוא רַאֿפ ןעמ שקורד ןטרָאד .ָאי --

 ןיא ןײגנײרַא ךָאנ לָאז לָאצּפָא םענעקימָאק ןטימ השעמ יה זַא
 ...רעמונ

 -- ןָאטנָא ךיג ףיוא ךיז טמענ ןֹוא יז טרעֿפטנע-- ז ונ --וג --
 ...דלַאּב טָא

 ריא טָאה ןוז רע" סָאװ ,תיחילש שטשהע יד ןעוועג זיא סָאד
 היא טָאה רע סָאװ ,טשײרֿפרעד ךַאליײרג ךיז טָאה יז .טיורטעגנָא
 םיא ןעק יז סָאה ןוא ,ףיז טלדנַאהָג ָאד סָאװ ןיא ,טגָאזעג ןֿפָא
 .ץונַא טקעריר ןעגנערּב

 ףָאד ןיא סָאד -- ,יז טגָאז - !ַאשַאּפ ,ךיא ײטשחַאֿפ סָאד --
 ;שטיָאנַאװיא רָאנעי 1 ןשטנעמ םעד ןעמ טפור יװ ,.הלזג

 רעטומ יד



 ףעּבָא .,טלעֿפַאמרַאֿפ טנוָאניא טעּפש| ןעמוקעג יז זיא קירוצ
 | .ןדירֿפוצ

 .ןסירג ךיד שזָאלעג -- .ןוז םוצ יז טגָאז =- ! ןעזעג ןעקנעשַאס --
 זציװַא ...ַאזַא רענעזָאלעגוצ ַא ,ששיװָאנַאװיא רָאגעי רעד טָא ןוא
 .ןֿכַאל םוצ ,ענדָאמ יֹזַא טדעה 1 גניל

 לֹוטש טגָאז/-- ריה ןלעֿפעג ייז סָאװ ,האנה רימ טומ'ס |- 
 ,לווַאּפ

 ןענייז ןשטנעמ תעשּב ,טוג וַאשַאּפ ,ןשטנעמ עטושפ/ --
 ...ריד רַאֿפ יױשּפָא ןּכָאה עלַא ןוא ...ךַאֿפניא

 ,טעּברַא רעד וצ ןעגנַאגעג םינ רעדיװ לוװַאּפ זיא גָאטנָאמ
 ןעמוקעג זיא טײצ:;ָאטימ רעּפָא ,ּפָאק רעד ןָאטעג ייװ םיא טָאה'ס
 ,ןוא דעֿכַאלקיקג ןוא רעטנערענֿפױא ןַא  ,ןיזַאמ .ַאירעֿפ .ןֿפױלוצ
 :ןעװעג עידומ ,טסַאה ןוֿפ םעטִא םעד קיהנעוצּפָא םיוק

 טָאה .ןָאטעג ּבייח א ךיז טָאה קירּנַאֿפ !עצנַאג יד !םוק י-
 -עּב טסעװ ו ,ןגָאז ןיטָאֿכַאמ ןוא וָאזיס ...ריד ךָאנ טקישעג ןעמ
 ...!ךיז טוט ןטָאד סָאװ ...ןײטשרַאֿפ וצ ןּכעג ןעמעלַא ןוֿפ רעס

 | .ןָאטנָאו טייהרעקידעגייוש ךיז טמענ לַאּפ
 ! ןעשטיווק -- ןֿפָאלעגנעמַאזוצ - ךיז - רעּבייװ יד =
 טינ טכיּב וד -- רעטומ יוד עידומ זיא -- ! ךיוא = יג ךיא --

 !ךיוא ײגֿכ 3 ןֿכַאמ ןטרָאד יז ןליװ סָאװ : טנוזעג
 ,ץדוק לֹװַאּפ טרעֿפטנע -- םוק --
 .קידעגייװש ןוא קיטסַאה ןעגנַאנעג יז ןענייז סַאג רע רעּביא

 ?ערֿפױא ןוא גנַאג ןוֿפ םעטָא םעד טּפַאֿכרַאֿפ טָאה רעמומ רעד ייּב
 ןיא ..,םקיטֿפיװ ,ןָא סעמע ךיז טקיה סע -- טליֿפע : טָאה יז ,גנוג

 ןוא חעבייה םלע ןַא ןענַאמשעג זיא קירּכַאֿפ רעד ןוֿפ ןרעיוט יד
 -ֿפרוד יירד עלַא ךיז ןנָאה ייז תעשֹּכ .טלריזעג ךיז ןעיירשעג טימ
 ןטֿביהעג ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ךיילג יז ןענייז ,ףיוה ןיא טרַאּפשעג
 רעמומ יד .טלמוטעג) טֿפַארּבעגֿפױא טָאה סָאװ ,םלוע ןצרַאװש
 רעד וצ ,טייז ןייא ןיא טדנעועג ןענייז ןפעק עלַא זַא ,ןעזעג טָאה
 ןמלַא ןוֿפ עּפוק ַא ףיוא יאו ,גנולײטּפָא-יירעהימש/ רעד ןוֿפ טנַאװ
 ענעה יד םימ טֿפַאמעג ןוא ןענַאטשעג ןעעיז לגיצ עטיוח ןוא ןזייא
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 .רעטעברַא עקידו3 ,ערעטלע ץלַא ,ףניפ ןַאמַא ךָאנ } וָאלַאיװ ,ןיטָאֿכַאמ + ,ווָאזיס
 .ןָאטעג  ײהשעגַא ץימע  טָאה -- !טײיג דָאסַא ַאקװ --
 !רעהַא ? וָאטַאלװ --
 .ןײלַא ןּבילּבעג זיא רעטזמ יח ןוא ס'וארָאֿפ טפוטשעגמייחַא  ,טּפַאלעגהעטנוא .ןעמ . טָאה ןעלווַאק
 ,ןשייז עֿכַאלטע ןוֿפ ןעיירש לוק ןייא ןיא ןעמונעג ןעמ טָאה -- !רעליטש; --
 עֿפיילג םניּבייר ןרעה שזָאלעג ךיז טָאה טנעָאנץעגרע ןוֿפ ןוא

 ; םיטשז

 ! סָאװטָא ,תמא -עה ,טולב/ סָאד רָאנ-- ,רעייט זנוא יא עקיּפָאק יד טינ ןוא !לּבור ַא טרָאקעריד  םעד ןיא = יה ,עַאלשטנעמ ; ריא |ןיא | יא טולּב רעמ -- יז יא רערעווש  רָאנ ,ערעדנַא רַאפ רע קידכעלייק טינ .דיא יז ,רעייט זנוא ןיא ערעזנוא עקוּפָאק יד טינ !סָאװיטָא !רׂשֹי רעד רָאנ ,רקיע רעד ָאד זיא עקיּפָאק יד שי -
 ; ןֿפוװסױא עייה טרעמַאהעגסױרַא ןּבָאה ןיא םליע ןיא ןלַאפעג רעש ןענייז רעטרעװ ענייז
 ! ןיּבייר  ,קיטֿפיר !תמא --
 ;םילָאו ןיימ רועלישש --
 !רעצייה ,קיטֿכיר --
 ! טייג  ווָאפַאלװ --
 יד ןופ שיורעג ןקירלמומ םעד טפליהרַאפ ןגָאה ןעמיטש יד

 דענייא קידנצייקמיוא  ,םיחוכיװ שריפרַאפ ,טנעה יד טימ טכַאמ =עג ,ןשטנעמ ןפָאלעג שינ עלי ןיא .ןענייז םוטעמוא ןופ .טניוװ ,לבריװ ןקירעיייש יא ןיא ןסָאנעגפיונוצ ךיז ןּבָאה ןוא ןביורט יד ןומ ןֿכרָאש םָאד ןוא ףמַאד ןופ ןעֿפערק ערעווש יד ,לענישַאמ
 ןיא ןגױלֿפעג החמש -עכַאלרעײֿפ ַא טימ יז זיא ,ןפיל יד  ךרוד/ קידנסײדסױהַא ךיז .ןוא ןײגוצפױרַא געװַא טכזעג טּפַאכע גפיוא יז טָאה ,גנַאגסױרַא ןיוק קידנעניפעג שינ ,רעצרעה עטרעטַא מרַאפ יד ןיא שלמַאזעג ןָא קיּבייא ןופ םייהרענעפָאלשרַאפ ךיז טָאה עֿפלעװ ,גנוגערפיוא יד .רעטרעװֿכעטש .עסייה טימ ןרעדנַא םעד
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 ערעטסניפ עריא שײרּפשעגרעדנַאנפ רעטיירּב ץלַא ,ןטפולרעד

 םיא טּפעלשעג ,םלש םעד טּפַאֿכעגמַא רעטסעפ ץלַא ,ןעלגילפ
 ןוא ןרעדנַא ןטימ םענייא ןשטנעמ יד ןסיױטשעגנעמַאװצ ,ךיז ךָאנ

 ןרעּניא .האנׂש רעקידרעייפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ זײװֿכַאלסיּב ךיז
 יד ,ּבױטש ןוא ךיור ןטֿפידעג ןופ ןקלָאװ ַא ןעגנַאהעג זיא םלוע

 יד ןופ טיוה יד ןוא טנערנעג ןבָאה ,סייווש טימ ןסָאנַאּב רעמינפ
 ערעטמניֿפ יד ףױא !ןרערט עצרַאװש טימ טנייװעג טָאה ןקַאּב
 ? .ןייצ יד טצנַאלגעג ,ןגיוא| יד טרעייפעג ןּבָאה רעמינּפ

 ןוא לוַאּפ ןזיװַאּ ךיז טָאה ןעניטָאֿפַאמ ןוא ןוָאזיס ןּבעל
 :יירשעג ןייז ןגָארטעגרעדנַאנופ ךיז טָאה'ס

 | ! םירֿבה --

 יד ןוא ךיילב טרעװ רענייז םינּפ רעד יװ ,רעטומ יד טעז
 זופ ,םיוארָאפ ןקור קיניזטסואװַאגמוא ךיז יז טמענ ; ןרעטיצ ןּפיל
 ;טֿכַארּבעגמױא ריא וצ ןעמ טיירש .םלוע םעד קידנּפוטשרעדנַאנ

 !עטלַא ,וטסכירק ואו --
 זֹסֶא טינ יורפ יד רעּכָא טלעמש סָאד .יז טּפוטש עמ ןוא

 יד טימ ןוא עצַײלּפ רעד טימ ןשטנעמ יד קידנרַאּפשרעדנַאנוֿפ

 +ןוז םוצ רעטנעענ ץלַא זײװֿפַאלמוּב ךיז יִז טּפומש .,םנגיוּבנלע

 .םיא וצ טייז ייּב טייז ןלעטש ךיז גנַאלרַאפ ןֿכרוד  ןּכירטעג
 ןכלעװ ןיא ,טרָאװ סָאד ןצרַאה ןופ .קידנפַײרפױרַא ,לװַאּפ ןוא

 ,ץַאז ןֿפוט ןוא ןקיטֿכיװ ַא ןגײלוצנירַא ןעװעג טנייװעג זיא רע
 ַא ןיא טקירדעגפיונעצ םיא שרעװ זלַאה ןייז יװ ,טליפרעד טָאה
 .םינ ַא םרַא םיא טּפַאפס ןוא .דײרֿפ רעשירענירק ןוֿפ ףמַארק
 =קעװַא ,ןּבילג םעיינ םעד ןּבעגוצּפָא ךיז ןצנַאגניא ןליװ רעדַאּבניזַאּב
 לעייפ טימ ןדנוצעגנָא ןיא סָאװ ,ץרַאה ןייז ןששנעמ יד ןעקנעש
 .תמא ןגעװ םיורט ןופ

 טמעׁש ןוא טרָאװ סָאד לָאמַאֿפָאנ רעּביא רע טרזח --1 םירֿפח --

 עֿכלעװ ,יד סע ןענייז -- דימ/-- .תוּכ ןוא גנורעטסיינַאּב  םיא  ןומ
 --ףימ ...טלעג ןֹוא ןטייק ןרימש ,ןקירּכַאפ ןוא םרעטפיולק ןעיוב
 גומ ןעמעלַא טעילָאֿכ ןוא טוייּפש סָאװ ,טפַארקסנּבעל ענעי ןענייז
 | ...ּבורג ןזיּב גיוו

 .ןיִּבייר .םיוא טיירש --1 ױזַא טא --
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 רעד וצ עטשרע יד - םוטעמוא ןוא דימּת  ןענייז רימ -- 
 רעװ ?ונֹוא רַאפ טגרָאז רעװ ! בעל םוצ עטצעל יה ,טעּנרַא
 .ייק ?ךיילג ןטײל טימ ןנוא טלַאה רעװ ?קטוג נא טשניוז
 !טינ רעק

 םנצימע ,גנַאלקּפָא ןַא יװ ,ּפָא ךיז טפור--!טינ רענייק --
 ,םיטש ַא

 :עג ןוא רעטושּפ ןדייר לװַאּפ טמענ ,ךיז קידנשרעהַאּב ,ןוא
 יז טסיג ,םיא וצ וצ ךַאלעמַאּפ ךיז שקור םלוע רעד ; רענעכַאל
 םיא טקיק םָאװ ,רעּפרעק ןקיגױאטנזיוט ,ןלעקנוט ןייא ןיא ףיונעצ
 טגנילש ,ןקילּב עמַאזקרעמפיוא רעטרעדנוה טשימ ןײרַא םינּפ ןיא
 .ןָא ךיז טגנערטש ןוא ךיז טקעטשרַאֿפ ,רעטרעװ ענייז

 {מו-לּכ ,לרוג ןרעסעּב ַא וצ ןגָאלשרער שינ ךיז ןלעװ רימ --
 החפשמ ןייא} , םירֿבח ניי רימ זַא ,טימרער םינ ןלעװ רימ
 וצ ןליװ ןשימ -- ןליװ ןייא טימ ןדנוּבעגנעמַאזוצ ףייטש = ,םיֿכורק
 .טֿפער ערעזנוא רַאפ ןפמעק

 םלוע ןופ רעּביא ָארג םיא ןעמ טסייר--! ךַאז רעד וצ --
 .רעטומ רעד ןּבעל ? ץעגרע ןופ

 רעדנַאּפ ךיז ןגָארט--! ןייז לָאז ליטש ,טינ טרעטש --
 .רעטרע ענעדײשרַאפ ןופ קיטייצנייא ןעמיטש .עקידעדינ .ייווצ:

 ,זייּב ,יורטוצמוא טימ ךיז ןערַאטֿפרַאפ רעמינּפ עטרעֿכױררַאפ
 .רַאמ ,טסנרע ןיירַא םינּפ ןיא ןעלװַאּפ ןקוק ןגיוא רעקילדנעצ רעּבָא
 .טֿכַארמ

 ,רענייא טקדעמַאּב --! שינ רַאנ ןייק .רָאג רָאנ ,טסילַאיצָאס ַא --
 ןיא -עטומ רעד פוטש ַא טוט !םירוּבד עפרַאש !ך--וא --

 ,רעטעּברַא רעקָאכַאק ,רעֿכױה ַא עציילּפ
 רענדעׂשז רעד דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ ,םירֿפח  ,טייצ --

 ןקירייטרַאפ וצ םייצ ;עצַארּפ רעזנוא ןופ טּנעל עֿכלעװ ,טפַארק
 טינ ןײלַא ךיז ןלעװ רימ בוא ןַא ,ןײטשרַאֿפ ןזומ עלַא 1 ךיז
 ,ןעמעלַא רַאפ רענייא !ןפלעה טינ רענייק זנוא שעװ ,ןפלעה
 ןליװ רימ בוא ,זנוא רַאּפ ץעזעגַא ןייז זומ--- ,םענייא רַאפ  עלַא
 ! ןעמוקייּב אנוש םעד



 | !ןרעהסיוא ןעמ געמ תמא םעד --- ןיטָאכַאמ םיוא טיירש --!הדֿבה ,ךַאז רעד וצ םיער רע -
 .ןממול רעד ןיא .טסיופ ןטימ ?םירטַא ןוא טנַאה העד שימ ךַאמַא טיירב טוט רע ןוא
 ...ןגערפ . םיא ףרַאדימ -- לװַאּפ =עטייוו טדער -- רָאטקעריד םעד ןרעדָאפסױרַא ףכיּת ףרַאדימ --
 : ןעיירש ןעמונעג לָאמַאטימ ןּנָאה ןעמיטש רעקילרנעצ ןוא ןָאטעג ריר ַא ךיו טָאה םלוע רעצנַאג רעד .ןעמעלַא ןפָארטעג טלָאװ ְךעֶנוד ַא יװ

 !רעהַא רָאטקעריד פעד --
 ! ןרעלקרעד רע לָאז --
 ! םיא טגנערּב --
 :םיא וצ ץיצַאטוּפעד ַא ןקיש --
 ! מינ ףרַאד'מ --
 .ערעדנַא יװ ,טיג ךיז טלדיז ,טינ ךיז טלָאק ,טוׁשּפ ױזַא טרער ןוא קיאור זיא הע סָאװ ,ןרָאװעג ןלעפעג ריא זיא'פ  .םיִא טימ ןעװעג םינסמ ןוא דיר ענייז וצ שרעהעגוצ ךיז ןּכָאה עלַא ,רעטעּברַא עקידוֿבכּב ,עטלַא ןשיװצ ןענַאששעג זיא טװַאּפ :הוואג ןוֿפ ליֿפעג ַא טּפַאענמורַא טָאה ריא .ףױרַא ןטנוא ןוֿפ ןוז ןֿפױא :םקוקעג ןוא םיוארָאפ טפוטשעגלרוד ךיז טָאה רעטומ יד --
 יעג ןּביױא ןופ טָאה לװַאּפ .רעטרעװ עזייּב , ןעיירעלריז ,ןעיירשעג עמקַאהעגּמָא ןֹטָאשעג ךיז .ןָאה  ,ןוייא רעּביא לגָאה יו

 ,ןגיוא עטנפעעגרעדנַאנופ טיירּב םימ טֿכוזעג םעפע ןוא םלוע ןפיוא טקוק
 !עיצַאטוּפעד ַא -- 

 { ןדייר  ווָאזיס לָאז --
 יי ! וָאקַאלװ --
 ! םיא  ייּב גנוצ רעמרַאש ַא !ןקישןעניבייר |

 ; ןפורפיוא עקירעדיג ןרעה טוָאלעג םלוע ןשיװצ 1 ןופ גנולצולפ ךיז ןּבָאה ,םיא וצ ןזָאלעגקעװַא ךָאנ ךיז .ןּבָאה יז רעדייא רָאנ .ןעלװַאּפ ןוא .ןעניּבייר  ,ןווָאזיס -- : ןעיירד רָאט -קעריד םוצ ןייג םוצ ףיוא ןּבילקעגסיוא  ןעמ .טָאה ךַאלחנע
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 ! ןױלַא רע טייג טָא --
 ..1 ךָאטקעריד רעד --
 !?ַאהַא --

 ,ןֿכױה ַא ךרוד שזָאל ןוא רעדנַאנפ: ךיז טקיה םלוע רעד
 .םינּפ ןגנַאל ַא ןוא לדרעב ןקיציּפש ַא טימ ןשטנעמ ןרָאד

 ףעטעּברַא יד וצ ץרוק ךיז רע שדנעװ--!טוג ױזַא םייז --
 יז ןוֿפ גנוגעװַאּב רעצרוקַא טימ געװ ןוֿפ ייז טקיסײזַאּב .ןוא
 לימשזרַאפ םיא ייּב ןענייז ןגיוא יד .ייז וצ קידנרירוצ טינ ךיז ,טנַאה
 ןששנעמ רעּביא םָאּבעלַאּב| ןטינעגַא ןופ ןקילּבַא טימ ןוא טעד
 רַאפ ּטָארַא טמענ עמ .רעטעּברַא יד ןופ העמינּפ יד רע טשרָאפ
 טרעפטנע ,שייג הֹע רָאנ - םיא טסירגַאב עמ ,ןעלשיה יד םיא
 טייקליטש ַא םלוע ןיא טצנַאלּפרַאפ ןוא ןעגנוסורנַאּפ יד ףיוא טינ
 =םיוא עליטש ןוא ןעלֿכײמש ןטמעשהַאפ ַא ,טייקטלמוטעצ ַא | ןוא|
 ,רערניק ןופ הטחה יד ןיוש ךיז טרעה סע עֿכלעװ ןופ ,ןעיירשעג
 .טקידנזרַאפ .ךיז ןּבָאה ייז זַא ,ןעייטשרַאפ סָאװ

 ריא ףיוא קיל ַא טוט ,רעמומ חעד ײגרַאפ רע טייג טָא
 עמוק רעד ייב ּפָא ךיז טלעטש ןוא ןגיוא עגנערטש ענייז טימ םינּב
 טמענ רע--שנַאה יד םיוא ץימע םיא טקערטש ןּביױא ןופ .ןזייא
 ,ןּביױא ףיװַא רע טֿפירק גנוגעװַאב רעקרַאטש רעיירפ ַא טימ ; טיג יז
 :טנערפ ןוא ןווָאזיס ןוא ןעלװַאּפ רַאפ ,סיוארָאפ ךיז טלעטש

 שעג ריא טָאה סָאװרַאפ ? תופיסא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --
 | | ? טעּברא יד ןמרָאװ

 ןשטנעמ יד ןיפ ּפעק יד .לימש טרעװ דנוקעס רָאּפַא ףיוא
 ?רערניא לטיה ןטימ לפיירט ַא טוט װָאזיס .ןעגנַאז יװ ,ךיז ןגיװ
 .םָאק םעד ּפָארַא טזָאל ןוא םעציילּפ יד טימ טששעװק ,ןטמול

 ,רָאטקעריד רעד םיוא טיירש :ךָאד גערפ ךיא --
 ףיוא ןָא טזייװ ,םיא .וצ טייז ייּב טייז לװַאּפ ךיז שלעטש|

 ' :ךיוה שגָאז ןוא ןעניּבייר ןוא ןוװָאזיס
 .ָאֹס וצ םירֿבד יד ךרוד טקיטכעמלופַאּב ןענייז יירד רימ --

 ?יפָאק ןנעװ גנונעדרָארַאּפ העייא ןֿכַאמ לטֿבמ טלָאז ויא . , ןרעד
: 

 ,..לָאצּפָא םענעק
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 טינ טקוק ןוא רָאטקעריד רעד טנערפ --?םעּפע סָאװרַאפ --
 .ןעלוַאּפ ףיוא

 טרעפשנע !קידרשוי טינ רַאפ לָאצפָא א ַאזַא ןטלַאה רימ --
 .ךיוה לװַאּפ

 טעז ּפמוז םעד ןענעקירטוצסיוא ןליװ ןיימ  ןיא ,טסייה'פ --
 רַאפ גרָאז ַא טינ ןוא רעשעּבדַא יד ןסײרַאּב וצ הנווּכ ַא רָאננ ריא
 ?ָאי ? ןעגנוגנידַאּבײסנּבעל ערעייז ןרעסעּברַאפ

 .לװַאּפ טרעפשנע -- ָאי --
 .ןעניּבייר רָאשקעריד רעד טגערפ 1 ךיוא ריא --

 ןיבייר טרעפטנע --! העד ןייא טוט עלַא -- -
 וצ רָאמקעריד רעד ךיז טדנעװ--?רעטצעשעג  ריא .ןוא --

 .ןָאזיט
 !עקיּפָאק יד לחומ זנוא ןייש יז + ןשעּבעג ךיוא טלָאװ ךיא --
 ןקידלוש ַא שומ ּפָאק םעד ּפָארַא רעדיװ טזָאל וָאזיפ ןוא

 ,לֿפײמש
 ןוא םלע ןצנַאג םעד ןסַאלעג טֿפַארטַאּב רָאטקעריד רעד

 קילּב ןקידנשרָאפ ַא רע טפרַאװ ךָאנרעד .סעציילּפ יד טימ טששעװק
 :םיא טגָאז ןוא ןעלװַאּפ ףיוא

 --שטנעמ רעטנעגעלעטניא ץנַאגַא ןייז וצ רימ טנייש דיא --
 ןוטמיא ַאזַא ןופ ןצונ םעד טינ ךיוא ריא םייטשרַאפ עשז ןיוש

 :לוק ןפיוא לװַאּפ טרעפטנע
 ריא ףוא םמוז םעד ןענעקירטסיוא = קירכַאפ יד בוא

 !עלַא ןיײטשרַאפ סע ןלעװ ןַאה -- ןוּבשח םענעגייא
 ?םיׂשעמ ןוא תוֿבדנ טימ טינ ךיז טמענרַאפ קירּכַאפ יד --

 -ןעמעלַא םייה .ךיא -- .רָאטקעריד רעד ןקורפ טקרעמַאּ-- ! םיֿכוט
 !טעּברַאפ רעד וצ ןלעטש הימויףכית ךיז

 ?נטערט קיטֿפױרָאפ ,ןּבױא ןיפ ןוָאלּפָאהַא| ךיז טמענ רע ןוא
 .םענייק יא "נקי ינ ןוא ולא ןרעּביא קיר

 .ןעלמוט ןעמונעג ןדירפוצמוא טָאה םלוע רעד
 ,רָאטקעריד רעד ּפָא ךיז טלעטשו--?סָאװ --
 ן"עה ךיז טזָאל סנטייוורעד ןופ ץעגרע שינרעמ .עלַא ןגייוש

 ;םיטש עמַאזנייא ןַא



 1 ! ןמעּברַא ןיײלַא  ייג --
 "יט ןיז שינ ריא טעװ םורָא טונימ ןצמומ ןיא בוא --

 --!ףָארטש ןּבירׂשרַאפ ןעמעלַא ףיוא ןסייה ךיא לעװ -- ,שעּצרַא רעד
 .רָאטקעריד רעד טרעפטנעעג ךַאלטייד ןוא ןקורט טָאה

 טציא רָאנ ;םלוע ןֿכרוד ןזָאלעג רעדיװ ךיז שָאה רֶע ןוא
 סָאװ ןוא למומ רעטקיטשרַאפ ַא ןרעװ ןריוּבעג םיא רעטניה טגעלפ
 .יעג תולק יד ןענייז ,הוגיפ ןייז טרעמייוהעד ךיז טָאה'ס רעפימ
 ,רעקרַאטש ןרָאװ

 | !םיא טימ דייר ,ַאנ --
 !עלזמ ,ךע !טײקישֿפערעג ריד וטסָאה טָא --
 :ןעלװַאּפ וצ טיירש עמ ןוא
 ?טציא ןעמ טוט סָאװ ,ןצעזעג ןיא יקּבַא ךָאד טזיּב ,יע --

 "רַאפ ץלַא ןוא רענעי ןעמוקעג ,טדערעג ,טדערעג טסָאה --
 ! טקעמ:

 ?ןייז טציא לָאז סָאװ ,ווָאפַאלװ | ,ַאק--ונ --
 עירומ לוװַאּפ טָאה ,רעקידנעגנירד ןרָאװעג ןענייז תולוק יד זַא

 | :ןעװעג
 רע ןענַאוװזיּב ,טעּברַא יד ןפרַאװ ,םירֿבה ,רָאפ גייל ךיא --

 ...לָאצּפָא םער ןֿכַאמ לטֿבמ טיג טעוװ

 ,רעטרעוו ןעילפ ןעמונעג  ןּבָאה טציירעגפיוא
 ! טֿכזעגסױא םינָארַאג --
 ! ןייז ףרַאד ױזַא/ --
 ?קיירטש ַא --

 ? עקיּפָאק ַא ּבילוצ --
 ! קיירטש ַא עקַאט ? ןעד סָאװ ---

 !ןגַארק ןיא ןעמעלַא טעוװ'מ -- 
 ? ןטעּברַא טעװ עשז רעװ --

 !ענױזַא ןעניפעג ךיז ןלעוופ --
 זי :סערוי- טסייה סָאװ --

 ,ןסוטסירק ןיא ןעװעג 'דנוב טָאה רעכלעװ הדוהי (*
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 .רעטומ רעד ןּנעל טלעטשעג ךיז ןוא ןטנוא ּפָארַא זיא לוַאּפ
 .נַא ןטימ תענייא ךיז טגירקעג ,טלמוטעג ןּבָאה םורַא עלַא

 .טמערַאילעג ,ךיז טֿכָאקעג ,ןרעד
 ןעגנַאנעגוצ זיא --! ןעמוקסיורַא םינרָאג טעװ קיירטש םנופ --

 ,עקוּפָאק יד רעייז וליפַא שעװעלַאשז םלוע רעד -- ןעלװַאּפ וצ ןיגייר
 ןלעטש ךיז שעװ ןַאמ שרעדנוה ירד ַא .עלַא םינדחּפ ןענייז ייז רעּכָא
 רָאּפ ןייא טימ וטסעװ טסימ עּפיק ַאזַא !רעמ שינ ,דצ ןייד ףיוא
 ...ןביוהמיוא טינ סעלדיװ

 ,"עסיורג רעד טגיוװעג ךיז טָאה םורַא .ןגיוושעג טָאה לװַאּפ |
 יד ןיא העיֿבּת ַא טימ םיא טקוקעג ןוא םלוע ןופ םינּפ רעצרַאװש
 טָאהמ ןוא .טּפַאלקעג טנערעגמיוא טָאה ץרַאה סָאה ..ןײרַא .ןגיוא
 ןרָאלהַאפ .ןענייז רעטרעװ ענייז עלַא זַא ,,טֿפוחעג ןװָאטַאלװ ךיז
 יװ טקנופ ,רֹוּפֹש ןייק ןשטנעמ יד ןיא קידנוָאל שינ  ,ןעגנַאגעג
 ןיפ טחעצעגסיוא זיא סָאװ ,ןדָאּ ַא ףיוא טנּפָארט-ןגער ערעשש
 ּוצ ןייגוצ ןעמונעג ןּכָאה ןטייוצ ןֿכָאנ הענייא .שינעקירמ רעגנַאל
 .ףנמיױא ,עדער רעד רַאפ טביולעג םיא ןּבָאה ייז ,רעטעּברַא םיא
 ךיז טגָאלקַאּב ,ןייגכרה טעװ קיירטש רעד וצ ,קפס רעיײז טקירד
 ענעגייא יד ןופ ןייזטסואוַאּב רעד טלעפ םלוע ןיא סָאװ ,ףיורעד
 .הוּכ םענעגייא ןוא ןסערעטניא

 =עטניה .טרעטַאמרַאפ ןוא קישעמוא םיהַא קעװַא זיא רע
 םָאה טייז רעד ייּב ןוא ,ווָאיס ןוא רעטומ יד ןעגנַאגעג ןענייז םיא
 ; ןײרַא רעוא ןיא םיא שעשזדוהעג ןוא ןיּבייר טזיירפשעג

 ףרַאדימ !סָאװטָא ,ןצרַאה םוצ שינ -- רעּצָא ,טוג טסדער וד --
 =נײרַא קנופ ַא ,םענייז ןטומ ןטֿכער ןיא ףיט ,ןיירַא) ץרַאה ןיא
 טמַאּפעגוצ טינ ,ןעמענ שינ ןשטנעמ יד וטסעװ לֿכש ןטימ .ןפרַאװ
 ןוא .ןֿכירקנירַא שינ ןעק --!לָאמש ןוא גנע-- סופ םוצ ךוׁש רעד
 !םָאװ טֶא ,םיוא ךיג םיא ןעמ טערט -- ןיירַא ןָאי ןייש טכירק

 :רעטומ רעד וצ טענעטעג טָאה וָאזיס
 { .ַאנװָאלינ ,טלעוװ-רענעי ףיוא ,עטלַא ,זנוא רַאפ טייצ --
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 ןֿפָארקעג ינק יד ףיוא ?טּבעלעג רימ ןּבָאה יװ ...קעװַא זיא קלָאפ יינ
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 'וצ ..?רוד רעקישציא רעד ןוא .ןגיוּנעג ןקור םעד דרע'רד זיִּב ןוא
 שערג ַא ןיא ךָאנ יײז ןלַאפ רשפא יצ ,ןעמוקעג סֿכש םוצ ןענייז יז
 ,יײז שא ...ךַאלנע טינרָאג-- זנוא ףיוא רענָא ...ןײרַא תועט ןרעכ
 - ..ןכײלג רעייז שימ יװ ,רָאטקעריד ןטימ ןדייר ,גרַאװגני יד
 טױַאּפ ,ןטוגַא ,ונ ...!טּבעלעג טלָאװ ײװשַאמ ןיימ ןעװ ,ךע זָא..ָאי
 טָאג ריה לָאז ,ללּכ ןרַאפ וטסייטש רעדורב ,טסעמ ; ווָאליַאֿכימ
 י .קעװַא זיא רע ןוא | | ! ןםלעה טָאג ריד לָאז +- ןעניפעג וצ געװ ןקיטֿפיר םעה טהעשַאּב ריד ןיא רשפא ! ןפלעה

 מייז ייס יװ ייס -- ןיבייר טלמרומ-- 1 ןיוׁש עׁשֹז טּכרַאטש --
 1 ןעװעטיקרַאפ וצ רעכעל יד -!טוק דָאנ ,ןשטנעמ ןייק שינ ןיוש ריא
 ןקיש ךיד לָאזמ ,ןעירשעג טָאה רעװ ,לווֲאּפפ טקרעמַאּב טסָאה
 ַא טסיב וד זַא ,רימּת ןעשטרוּב סָאװ ,יד עלַא ?רָאשקעריד םֹוצ
 ןגָאיסירַא םיא טעװ'מ !רעװ טָא -- ,קישטשװָאטנוג ַא , טמילַאיצָאס
 !טייהדעטנוזעג ןייג ךיז רע לָאז -- טרעלקעג יז ןּבָאה --

 .סװַאּפ טגָאז - טֿכערעג ךיז רַאפ ךיוא ןנעייז יז --
 ...רנח ַא ןסיירעצ ייז תעׁשּב ,טֿפערעג ךיוא ןענייז ףלעו --
 יװ םינ ,שרעטיצ םיטש יד ,זייּב ןיא םניבייר םינּפ רעד

 .ךַאלנייװעג
 ,יז ביג תורצ ,ןלױה ַא שרָאװַא ןשטנעמ יד שינ ןּביולג --

 ,..טרָאװ סָאד ךרוד קנעווש טולּב ןיא
 .שרַאמ  ,טרעלקרַאפ ןעגנַאגעגמורַא לוװַאּפפ זיא גָאט ןצנַאגַא

 יװ ןוא שנעהענ ןּבָאה ןגיוא יד ,קיאוחמוא ענדָאמ ,טרעטַאמ
 .קיטכירָאפ ןוא טקרעמַאּב סע טָאה רעטימ יד  .סָאװ טֿפװעג
 : טגערפעג

 ?ֶא ,ַאשַאּפ ,ריד זיא סָאװ --
 עג ןיא ןעקנזרַאפ רע טהעפטנע -- ...יײװ טוט ּפָאק רעד --

 .ןעקנַאד
 ..,ןפיר רָאטקָאד םעד רשפא ,..טניילעגוצ ךיז טסלָאװ --
 ;קיטסַאה טרעפטנע ןוא ריא ףיוא קוקַא רע טוט
 ...ןייגרעביא טעװפ ,השקשנ ...טינ ףרַאדמ ,ןיינ --
 ;ןדייד ליטש לָאמַאטימ טמענ ןוא
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 .רַאפ טינ ךיז טָאה'מ !סָאװ טָא ,ךיא ןיּב ךַאװׁש ןוא גנוי --
 ּבָאהֿפ ,סע טסייה -- תמא ןיימ ךָאנ קעװַא שינ ,רימ ןיא טיורט
 ןגעװ רעלק ךיא ןעװ ...עמַאמ ,קירעהעג יװ טינ טגָאזענסױרַא םיא
 רימ רַאפ טייטש סע ןוא ץרַאה סָאד ןָא רימ ךיז טדניצ -- תמא

 ןעװעג שינ ךיא ןיִּב ןטייל דַאפ ןוא ...קיטֿפעמ ױזַא ,רָאלק ױזַא
 ןצנַאג ןייז ןיא ,הוּכ ןצנַאג ןייז ןיא תמא םעד ןקעלּפשנַא תלוכיּב
 טוג טינ יױזַא ...םָאװ ןרָאלרַאפ טלָאװֿכ יװ -- טציא ּטָא ןוא ...ןערּב
 ...ןילַא ךיז ףיוא שטסירהרַאפ'ס  ,..רימ/ זיא

 טנייז ןייטשרַאפ ליװ ,םינּפ ןטמעלקרַאּפ ןייז ףיוא יז טקוק
 ןוא ןטסיירמ םיא יז ליװ .םיִג ריא ךיז טזָאלס ןוא ,ןעקנַאדעג
 | :טייהרעקנוליטש  טגָאז

 .טנייה !ץרַאה סָאד שינ ךיז סע ,סיוא טתַאװ ,וד רעּצָא --
 ...ןײטשרַאפ ןגרָאמ ןעמ  טעװ -- ןענַאטשרַאפ  טינ

 .ּפֶא ךיז רע טפור --!ןעמ זומ ןייטשרַאפ'-- אי --
 ...םענייד תמא םעד ךייא ךָאד עז ךיא ליפא ,טָא --
 | :ריא וצ טנעָאנ וצ רע טייג
 | !וטזיּב שטנעמ רעליואװ ַא ...עמַאמ וד --
 ןופ טירּנענּפָא יװ ,רעטיצ ַא טוט יז .ּפָא ךױז טרעק ןוא

 טייג ןוא ןצרַאה םוצ טנַאה יד וצ טגייל ,רעטדעװ עליטש ענייז
 "טרעצ ןייז ךיז טימ ןגָארשעגקעװַא קיטֿפױרָאפ שלָאװ יז יװ ,קעװַא
 | .טײקֿפַאל

 טָאה רע ןוא ןפָאלשעג ןייׁש זיא רעמומ יד ןעװ ,טֿפַאניײּב

 ןוא ןעמרַאדנַאשז ןעמוקעגפָאהַא ןענייז ,ךוַּבַא ׂשעּב ןיא טנעיילעג
 .םידיוּב ןפיוא ,ףוה ןפיוא ,םומעמוא ןֿפז ןעמונעג םעּכ טימ

 ןטשרע םוצ יװ ,ןשלַאהעג ךיז טָאה םינּפ ןּבלעג ןטומ ריציּפָא רעד
 ךיז ןעמולג ,ןכַאלּפָא ,ןקירילַאּב ןיא חור-תהנ ַא קידנעניפע ג ,לָאמ

 יד .ןירַא ןצרַאה ןיא ףיט ןֿכירקנײרַא שרעדנַא שינ קידנלעװ ןוא

 יד ןסירעגּפָא טינ ןיא ןגיושעג ,לקניװ ןיא ןסעזעג זיא רעטומ
 ןזיײװוצפױרַא םינ טקרַאטשעג ךיז טָאה רע .םינּפ םנוז ןופ ןגיוא
 ןּבָאה ,טֿפַאלעג טָאה ריציפֶא רעד תֹעשּב רענָא , גנוגערפיוא ןייז
 יװ ,טליפעג טָאה יז ןוא רעגניפ יד טרעטיצעג ענרָאמ םיא ייּב
 ן;ָארטרַאפ ןוא םרַאדנַאשז םעד ןגייושרַאֿפ וצ םיא זיא'ס רעווש
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 ןעמיקענסייא טינ עיזיוער יד ריא זיא טציא .תומלח ענייז ליטש
 האנש רעמ טליפעג טָאה יז ,לָאמ ןטשרע םעד יװ ,ךַאלקערש ױזַא
 ןוא ,סיפ יד ףיוא םעדָאּפש יד טומ טסענ:טֿפַאנ עיוהג עקיזָאדיד וצ
 .דהפ םעד ןעגנולשרַאפ טָאה האנׂש יד

 :ןעמיחוצנייא ריא ןּכענעגנייַא ךיז טָאה ןעלװַאּפ
 ..ןעמענוצ ךימ טעוו'מ = --
 :ליטש טרעפטנע ןוא ּפָאק םעד ןייַא יז טגיוב
 .,.יטשהַאפיֿפ --

 תמימּת ןיא ןצעזניירַא םיא טעװמ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז
 ףיוא רעּבָא .רעשעברַא יד רַאפ טדערעג טָאה ףע םסָאװ ,רַאפרע
 ךיז עלַא ךָאד ןלעװ ,ןעװעג םינסמ עלא ךָאד ןענייז דיר .ענייז
 .ןטלַאה שינ גנַאל םיא טעװ'מ ,סע טסייה ,םיא רַאפ ןעמעננָא

 ,ןעניײװרעדנַאנופ ךיז ,םיא ןעמענמהַא טלָאװעג ךיז טָאה ריא
 םימ טָאה ןוא ריִציפָא רעד ןענַאטשעג ןיא טייז יוּב טייז רעּבָא
 -יצעג ןּבָאה ןּפיל ענייז .ךיא ףיוא טקוקעג ןגיוא עטערומשזרַאפ
 ,טֿכורעג ךיז טָאה ןעוָאפַאלװ ןוא -- טנעװַאּב ךיז ןצגָאװ יד ,טרעט
 רעמָאי ריא ףיוא ,ןרערט עריא ףיוא רָאנ טרַאװ שטנעמ רעד טָא זַא
 =נייַא ךיז ,תוחוּכ עטצעל יד שגנערטשעגנָא יז טָאה .תֹוׁשקּב ןוא
 ןָאטעג קירד ַא קרַאטש טָאה ,ןרייר וצ רעקינייװ סָאװ ןטלַאהעג
 :טגָאועג ליטש ,םעטָא םעד קידנטלַאהנייַא ןוא טגַאה סנוז םעד

 ?ףרַאדמ סָאװ ,ןעמונעגטימ ץלַא טסָאה ...ַאְׂשַאּמ , טנוזעג ייז --
 ...ןעקנעּב טינ טסלָאז ; ץלַא --
 ..ןפלעה טָאג ריד לָאז --
 לקנעּב ןפיוא טצעועג ךיז יז טָאה ,טריפעגקעװַא םיא טָאה'מ זַא

 עציילפ ןטימ .טרעמָאירַאפ ליטש ךיז ןגיוא עטֿכַאמרַאפ טימ ןוא
 ףייטש ,ןַאמ ריא לָאמַא ךַאלטנייװעג יװ ,טנַאװ ןָא טרַאּפשעגנָא
 ןופ ןײזטסואזַאּב ןכַאלנייּפ ןוא דנלע ןיפ ךיז ןיא טפערּפעגפיונוצ
 ,ןטניה ףיוא ןפרָאװרַאפ ּפָאק םעד ,ןסעועג יז זיא ,טײקיטֿכעמנָא ריא
 ןיא קידנסינסיוא ,טרעמָאיעג ;לוק ןייא ףיוא ,ליטש  ,גנַאל ןוא
 .ץרַאה טקימייװעצ ריא ןופ ץרַאמש ןצנַאג םעד ןעגנַאלק עקיזָאדיד
 ןענַאטשעג קעלפ רעֿפַאלגעװַאּבמוא ןַא יװ זיא ריא רַאפ טרַאה ןוא
 ,ןגיױא עשערומשזרַאפ ןוא ןצנָאװ ערעטיש טימ םינּפ רענלעגַא
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 -עצרַאװש ַא יװ ,ךיז טָאה .ריא ףיוא טקוקעג ןדירפוצ ןּכָאה סָאװ
 סַאה ןוא גנירעטיּברַאפ ַא ןצרַאה ןיא ריא ייּכ טיירדעגפיונוצ ,,ליונק
 ,רַאפרעד ןוז ריא רעטומַא ןופ ּפֶא ןסייר עכלעװ ,ןשטנעמ וצ
 / ,תמא םעד טֿפוז רע סָאװ

 עוַאּפ ,ןגער רעד טּפַאלק רעטסנעפ יד ןיא ,טלַאק זיאפ
 ךיז .ןעיירד טֿפַאנייּב זַא ,ךיז טֿכוהפ ןוא םָאװ טעֿכרָאש טנעװ יד
 ץעטיירב טימ ןרוניפ עיור;) ,ןעמעװ קידנטיהּפָא יװ ,זיוה םור
 ןעגנילק ןוא ךיז ןעיירד :שנעה עגנַאל טימ ,ןגיױא ןָא רעמינּפ עשיור
 .ןרעה וצ םיוק ,סערָאּפש יד טימ ליטש/

 .יז טרעלק -- ...ןעמונעגוצ ךיוא ךימ ןיוש יז ןטלָאװ ,--
 וצ ןשטנעמ יד טפור רעכלעװ ,ףייפ רעד ךרוד ךיז טגָארט

 ןוא .קיעדינ  ,טקיטשרַאפ טפייפעג רע טָאה טנייה .שעּכרַא רעד
 םלעטש רע .ןיבייר ןייהַא טייגס ןוא ריש יד ךיז טנפע .רעֿכיז טינ
 ןופ סנּפָארטננער יד טנַאה רעד טימ ּפֶא טשיװ ,ריא בעל ּפָא ךיז
 : טגערפ ןוא דרָאּב רעד"

 ? ןעמונעגוצ ---
 .ץיֿפערק ַא טימ יז טרעפטנע --! םיחצור יד ,ןעמונעגוצ ---|

 ךימ ןוא -- .לרעטפעלעגַא טימ ןיּבייר טגָאז --! הׂשעמַא ׁשֶא .--
 טינ ןוא ,ונ ,טלדיזענסיוא --ָא..ָאי ,טפַאטַאּב ,טֿפוזַאּב ןעמ טָאה --
 ! ןעמינעגוצ ,סע טסייה ,ןעלוװַאּפ ןוא ! ןגעװטסעדנופ טעּפעששעג
 ןָאשעג ריר ַא םרַאדנַאשז רעד ,ןָאשעג קנואװ ַא טָאה רָאטקעריד רעד
 ןקלעמ עטשרע יד .םיקשּב ןּבעל יז !שטנעמַא ןלַאפרַאפ -- ןוא
 ...ףשנרעה יד רַאפ םיא ןטלַאה -!עשייװצ יד ןוא ,םלוע םעד

 יד םיוא טיירש --! ןעלוװַאּפ רַאפ ןעמונעגנָא ךיז שלָאװ ריא --
  .רמומ ןעמעלַא רַאפ ךָאד ךיז טָאה רע-- .ךיז שלעטש ןוא רעטומ?
 ! ןעװעג שפנ

 ,ןיּבייר טגערפ --? ןעמעננָא ךיז לָאז רעװ --
 !עלַא --
 טלמַאזעג ןכָאה ייז !ןייז טינ ןעק סָאד ,ןיינ !וטסרעה --

 ,ןגָאלשרַאפ לגעג טימ רעצרעה יד זנוא ,ןרָאי רעטנזיוט תוהוּכ
 רימ ןפרַאד רעירפ ַא ,לָאמַאטימ ןקינײארַאפ שינ ךיז רימ ןענעק
 יד טָא -- ןפעלשסױרַא .ןטייװצ םֹויּב רענייא ענרעזייא יד לגענ יד
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 | ...ןקיררוצוצ רעצרעה יד טימ ךיז ןרעדנַא םוצ רענייא טרַאה שינ זנוא ןוָאלרעד עכלעוו ,לנע
 .רעטרעװ ענייז ןופ ײקיזָאלסגנונפָאה רעקיד .תונמחרכמוא רעד טימ ןייּפ סרעמומ רעד רָאנ קידנרעפערגרַאפ ,גנַא? ןרעווש ןייז טימ קעװַא רע טייג ,קידנעלֿכימשרעשנוא .,ןוא
 ּ!ןעמ טקינייּפ רעמָאט ...ןטרָאד ןעמ טנָאלש רעמָאש ןוא --
 . ,ןגיוא יד ןצרַאמש .םיא טקירה ןיא ןצרַאה ןפיוא רהפ רעד ריא ךיז טנעל ררע קיטש עטקַאקַא יװ ןיא , לב ןיא ., ןטלּפירקעצ ַא ,ןטתיממעצ ַא ,רעּפרעק םנז םעד רָאּפ ךיז טלעטש יז ןוא
 ןליואוו רעּבָא ,ןלופקערש םנופ רעשרעהַאּכ ןיא רעפַאשַאּב םעד ,ןוז ריא ןופ םינּפ רעטסנרע רעד טכעוושעג ריא רַאֿפ טָאה דימת - וא .,גתַאװגנוי ַא  טלגנידעגמורַא  ריא  טָאה קישיח = ןוא רעש .נומ טרעסעב ,סקיטכיװ סעּפע ףיוא טֿכירעג יז קידנעטש ,ןּבעל וצ ןעװעג טניואועגנייא יז זיא ןרָאי עטצעל יד .טסיװ ,טַאזניא ,דנלע ידַא ןעװעג טינ ןּבעל ריא זיא לָאמנייק ךָאנ זַא ,טֿפודעג -םיֹוא ריא ךיז טָאה -- ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה יה זַא ןיא .םיררפ טקיטש ַא ןסעגעגפייא טנוָאניא טעּפש רָאנ ,יימ ןייק ןעקנורטעג טינ ,גָאמימ ןייק ךיז טֿפָאקעג שינ ,ןוויוא םעד שצייהעג טינ טָאה יז

 ,..ןרָאװעג םינ וצ זיא ץלַא ןיא ,ָאטינ ךיא רע :טָא ןוא .ןּבעלי

 אנש
 ךיז טָאה ליר ןרעטנוא ןוא ,טעשזדוהעג טָאה ןעמיוק ןיא . ,טנַאװ ןרעביא טעֿכרָאשעג ןוא טעיָאװעג טָאה טניװ רעטלַאק ַא .טַּֿאנ -- ןוא טנוא ןרָאװעג זיאפ .ןעמוקעג םינ זיא רענייק רָאנ ,ןצימע ףיוא שרַאװעג ץלַא טָאה יז .גָאט רעטייווצ רעד ןגיוצעג ךיז טָאה רעג .געל ךָאנ ןוא ,טֿפַאנ עזָאלֿפָאלש ַא ,גָאט ַא קעװַא זיא ךַאלעמַאּפ

 רעד ןוא ,רעסַאװ זײװוּפָארט ןענורעג זיא ךַאד ןוֿפ ,טלּפַאצעג סָאװ-
 .רעגייז םנוֿפ ןּפַאלק ןטימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ענדָאמ ךיז טָאה םנּפָארט יד ןופ ןלַאפ םייּ גנַאלק רעקיטעמוא

 ,..טנלע ןוא טרעװילגרַאפ ,קירעּביא ןעװעג זיא םורַא) ץלַאז ןוא ליטש ךיז טגעװַאּב זיוה עצנַאג םָאד ,טֿפוחעג ךיז טָאה'ס
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 ייוצ ,םנייא -- ןָאטעג ּפַאלק ַא ליטש ןעמ טָאה רעטסנעפ ןיא
 ךיז ןקָארשעג טינ ןיוש ןוא ןּפַאלק םוצ ןעוועג טניואוועג ןיוש זיא יז
 =יידפ ,ןטֿכײל ַא ןופ טרעטיצעגפיוא יז טָאה טציא רָאנ ,רַאפרעד
 טָאה .גנונעפָאה עֿכַאלטײדמוא ןַא םעּפע .ןצרַאה ןיא ךָאטש ןקיד
 םעד טּפַאפעגפױרַא טָאה יז .סיפ יד ףױא טלעטשעג ךיִג ריא

 ,..ריט יד טנפעעג ןוא ןעלפקַא יד ףיוא לַאש

 ,שטנעמ א ךָאנ סעּפע םיא ךָאנ ןוא ,וָאלָאמַאס ןײרַא זיא'ס
 לטיה סָאד ןוא לשטנַאמ ןופ ןגָארק ןטומ טלעטשרַאפ ,םינּפ רעד
 .ןעמערּב יד ,זיּב טקוררַאפ

 =יָאמַאס  ,טנוװָאנ  טוגַא  ןָא טנערפ --1 ךייא טקעװעגפיױא --

 .טערַאמֿפײַאפ ןוא טגרָאזרַאפ ךַאלטניײװעג יװ םינ ,װָאל

 =טנַא טרעװ ,יז טרעפטנע --! ןמָאלשעג םינ ךָאנ ָאהֿפ --
 +נטרַאװסױא יװ ,קולב ןקידנשרָאֿפ ַא ייז ףיוא טפרַאװ ןוא ,ןגיווש

 | .םעּפע קיד
 ַא טימ קשיה סָאה ּפָארַא טמענ ,רעטײלנַאּב .םוװָאליַאמַאס

 עטיירּב ַא רעטומ רעד םיוא טקערטש ,ץפיז ןקירעזייה ןוא ןרעװוש

 ןַא וצ יװ ,ךַאלדניירפ היא טגָאז ןוא רעגניֿפ עצרוק טימ טנַאה
 :רעטנַאקַאּב רעטלַא

 ?טנָאקרעד טינ !עלעּבָאּב ,טנוָאנ טוג --
 ?שטיװָאנַאװיא רָאגעי -- ,ךיז יז טיירפרעד --? ריא טייז םָאד --

 ןםיורג ןייז ןייא טגיוב ןוא רע .טרעפשנע -1+ ןײלַא ךיא --

 םינּפ רעלופ ןייז (* קישטשמָאלַאפּפ ַא ייּב יװ ,רָאה עגנַאל טימ פָאק
 ןיא רעטומ רעד ןקוק ןגיוא עיורג עניילק יד ,קימומטוג טלכיימש

 לָאמַאסַא ףיוא ךַאלנע זיא רע .רָאלק ןוא ךַאלדניירפ ןײרַא םינּפ

 זדלַאה רעקיד ַא טימ רעק:ירעדינ ,רעקיזרעלייק ַאזַא ךיוא -- רַאװ

 ןיא ןוא ךיוה טמעשָא רע ,טצנַאלג םינּפ ןייז .טנעה עצרוק ןוא

 ...טעּפירֿפ ןוא סעּפע .ךיז טלקייק טסורּב רעד -

 םטגייל --!ןָא ךיילג ךיז וט5 ,רעמיצ ןיא רעּבירַא טייג --

 .רעמומ יד רָאפ

 .תוליפּת יד ןטכירּפָא םייּב רעפלעהַאּב סּפָאּפ םעד ןפורעג טרעוו יוזא (*



 טגרָאורַאפ טגָאז--!ןינע ןַא ךייא וצ םעּפע ןּבָאה רימ --
 .ןעמערּב יד רעטנוא ןופ ךיא ףיוא טקוק ןוא .,וָאליָאמַאס

 ןופ טרער ןוא רעמיצ ןיא רעּנירַא טייג שטיוָאנַאװיא רָאנעי
 | | .ןטרָאד

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ,עלענָאּב עביל ,ירפרעדניא שנייה --
 ...שטיוָאנַאװיא יַאלָאקינ ,רעייא רעטנַאקַאב ַא עמרומ

 .רעמומ יד טנערפ --? ןסעזעג ךיוא זיא רע --
 --לָאכָאֿפ םעד ןטרָאד ןעזעג ...געט ףלע ןוא םיׂשרה יירד --

 שעּב ,סורעג ַא ךייא טקיש רע ,ןעלַאּפ ןוא ,ןסירג ךייא זָאל רע
 געװ ןפיוא זַא ,ןּבעגרעּביא ךייא ןסייהעג ןוא קיאוחמוא ןייז טינ ךייא
 .רעד .החונמ=םוקמ ַא םלַא רימּת עמרוט יד טניד ןשטנעמ םנופ
 ןוא ...טֿכַאמ  עיירמעג רעזנוא שנזָאזרַאפ זנוא ןיוׁש טָאה טומ
 טָאה'מ לפיוו ,טסייװ ריא ,ןינע םיצ וצ ךיא טערט ,עלעּפָאּב ,טציא
 |  ןעמונעגוצ ןטלענ

 .רעטומ יד םיוא טמוה -- ? ךָאנ -- ןעשַאּפ רעוא 1 ןיינ --
 רעּביא ףיא טסייר--{! רעטסקיצרעפ ןוא ןיינ רעד זיא רע --

 טעװ עמ ןזַא ,ןענעֿפער ףרַאד'מ .ןוא -- .שטיװָאנַאװיא רָאגעי קיאוה
 ,..ךיוא ןֹודָא םעד טָא 1 ןעצ ...ןַאמַא ךָאנ ןעמענוצ

 .וװָאליָאמַאס  טעגאדרַאפ טגָאז --! ךיוא ךימ  ,ָאי --
 ...םעטָא רעד רעגנירג ריא טרעוויפ יװ ,שליפרעד ַאוָאפַאלװ
 .פָאק ןיא ריא ייּב ךרוד שילפ -- ! ןטרָאד ןיײלַא טינ זיא רע --
 רעטנומ טלֿכימש ןוא רעמיצ ןיא ןײרַא טייג ,ןָא ךיז טוט יז

 .טמַאג םוצ
 ליפיװַא טָאה'מ בוא ,ןמלַאה םינ גנַאל תועמשמ טעוו'מ --

 ...ןעמונעגוצ
 נוא בוא ןוא .שטיװָאנַאװיא רָאנעי טגָאז --! קיטֿכיר ץנַאג --

 רָאג יז ןלעװ ,ליפש םעד ןֿכַאמ וצ עילַאק יז ןעגנייא ךיז טעװ
 ןלעװ רימ בוא :עלעּבָאּב (* ַאזַא זיא השעמ יד ...דָאנ ַא טימ ןֿביילּב
 .טעלּב ערעזנוא קירנַאפ רעד ףיוא ןטירפשרַאפ וצ ןרעהפיוא טציא

 עשינַאיװַאלט ןופ שימעג ןסיורג א טימ טדער שטיװָאנאװיא רָאגעי (*

 / ,שידיי ןיא ןבעגוצרעביא ךאלגעמגוא זיא'ס עכלעוװ ,רעטרעװ
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 רעטומ יד



 ףעקירעיורט ַאזַא ןָא ןפַאֿכנָא םעקישטתַאדנַאשז יד ךיז ןלעװ ,ךַאל
 ןעלװַאּפ ןגעק ,זיױװַאּב םלָא ,ןרנעװנָא סע ןלעװ ןוא גנוניישרע
 ?עגנייהא עמרוט ןיא םיא טימ ןענייז עכלעװ ,עלַא םירֿכה יד טימ

 .רחּפ םימ רעמומ יד טגערפ --? ױזַא יװ ? טסייה סָאװ --
 .יא רָאגעי ךייו טרעפטנע -- ,עלעגָאּב ,לֹּכֹש העטושּפַא --

 ַא ןרעלקַאּב ךיוא ןענעק ןעמרַאדנַאשז זַא טפערט'ס -- .ששיוָאנַאװ
 -ַאּפ ןוא ךַאלּכיּב ןעװעג --?וַאּפ ןעוועג :םיוא טרעה ,טָא .ךַאז
 ז ךַאלריּפַאּפ ןייק שי ,ךַאליּב ןייק טיג ָאטיג -- לוַאּפ ָאטינ ,ךַאלריפ
 יד םיירפשרַאֿפ רע טָאה סָאד ןַא ,טסייה'ס סע טסייה עשז סםָאװ
 ןטרָאד ןָאמ םענ ַא ךיז יז ןלעװ ,ונ ?טײטשהַאפ ריא ,ךַאלעֿכיּב
 ןדנישוצמורַא ױזַא טלָאה ןּבָאה ןעמרַאדנַאשז יד ,ייז ...ןעמעלַא וצ
 ?רַאה ַא ןוא ךַאלטשער עּפַאנק םיוק םיא ןופ לָאזיפ  ,ןששנעמ ַא
 : ...ןּביײלברַאפ רֿכז רעקיצ

 ךַא .רעמומ ייד קיטעמוא טגָאז --! ײטשרַאפ'ֿפ ,ײטשקַאפ' --
 ? ןייז טציא לָאז עשז-יװ ,רעטָאפעטַאמ

 ;םיטׁש סװָאליָאמַאפ ןרעה שזָאלעג ךיז טָאה ךיק ןופ
 ..+ןעמשג יז לָאז הור רעד ,טּפַאכעגפיונעצ ןעמעלַא --

 רעד ּבילוצ ייזַא טינ ןייש ,ןריפ ךַאז יד רעטייװ רימ ןזומ שציא
 .םירֿכח יד ןעװעטַאר וצ ידּכ יװ ,אפוג ךַאז-רקיע

 ףָאנעי וצ טיג--!ָאטינ ןיא ןרופסיוא סע ?לָאז'ס רעװ ןוא --
 ןיילַא -- טסעּב סָאד ןופ רימ ןּבַאה רוטַארעטיל --..לֿכײמש ַא טֹימ
 טָא -- קירּכַאפ ןיא רעּבירַא ריא ןעמ טלקעפ יװ רעּבָא !טֿכַאמעג
 !הישק יד ןיא סָאד

 .וָאליַאמַאס טנָאז --! רעיוט ןיא ןעמעלַא טּפַאשמ --
 ןטרַאװרעע ,ה"א ןופ סָאװ ןעגנַאלרַאפ יז זַא ,רעטומ יד טליפ

 :קיטסַאה טנערפ ןוא סָאװ
 ?יזַא יװ ?עשז סָאװ ,ונ --
 ;טנָאז ןֹוא רימ ןיא ךיז םלעטש וָאליַאמַאפ
 -ןטרָאק עקרעלדנעה יד טנעק ריא ,ַאנװָאלינ ןַאיעגַאלעּפ) --

 | ?ַאווָאנ
 ?ןיא םָאװ ,ןעקיֿפ --
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 .ןגָארטכרוד ןלעװ יז שעװ רשפא ,ריא טימ ךרוד טדער --
 :ןרעה טינ רעּכָא ליװ רעטומ יד
 ךיז טעװ עמ  !ןייג  ,..גנוצ ןגנַאל ַא טָאה יז  ןיינ ,יָא --

 ! ןיינ ,ןיינ ...זיוה םעד ןיפ ...רימ .ךרוד זַא ,ןסיװרעד
 יז ןוא קנַאדעג רעדנצנעלגַא ןייַא ריא טלַאפ גנולצולּפ ןוא

 : ןרירפוצ ןוא ;ליטש' ןדייר טמענ
 ...ןענעדרָאנייַא ןייש לעװ ךיא !טיג הימ ,רימ .שיִג .ריא --

 ...ןעירַאמ ןטעב לעװ ךיא !לטימ ַא ןעניפעג ןײלַא ןיוש לעװֿכ
 ןענידרַאפ .ךָאד ףרַאדפ .עקרעפלעהַאּב ַא רַאפ ןעמענ ךימ יז לָאז
 ,..ןגָארמ גָאטימ ןיחַא ךיא קעװ ,ונ ! ןטעּברַא ךיא זומ ,הנויה ףיוא
 ,ןצרַאה םוצ טנעה יד וצ שקירד יז ! ןענעררָאניא ןיוש ךיז לעװכ
 ,ןמוגי ןריפסױא ץלַא טעװ יז זַא ,ןרעֿכיזרַאפ ךיג ךיג יז טמענ
 :דיירפ רעלַאלרעיפ טימ סיוא יז טיירש ףוס םוצ ןוא ,טקרעמַאּבמוא

 רעּנָא ,ָאטינ ןיא וָאטַאלװ לװַאּפ -- ןעז ןיוש יז ןלעװ טָא --
 !ןעז ןיוש ןלעװ ייז --םיױרַא עמרומ ןופ ׁשֹזַא טכײרג טנַאה ןייז

 טנַאה ַא קרַאטש ךיז טּבייר רָאנעי .קידעכעל ןרעװ יירד עלַא
 :טהער ןוא טלֿכײמש ,טנַאה ַא ןֶָא

 טוג יװ ,טסואועג ריא טלָאװ !עלעּבָאּב ,טנֿכײצעגסױא -- 
 .ןלעטשוצרָאּפ טינרָאג ךיז זיא'ס -;טוׁשֹּפ !זיא סָאד

 בוא ,ןצעזנירַא לעטָאפ ַא ןיא יװ ,עמרומ ןיא ךיז ,לעװֿפ --
 .וָאליַאמַאס טנעה יד ךיז שּבייר ןוא טּכַאל --: ןּכעגנייא ךיז טעװפ |

 קירעזייה טיירש -- 1 ןױשרַאּפ ַא -- טייז ריא ,עלעּבָאּב ,ריא --
 ,רָאגעי

 ?טעלּב יד ךיז ןלעװ :רָאלק ריא זיא טציא .לכיימׁש ַא יז טומ
 ןוומ טֿכַאמ יד ךָאד שעוװ -- קירּכַאפ רעד ףיוא ןזיװַאּב רעדיװ .ךַאל
 טליפרעד .ייז טײרּפשרַאפ סע טָאה ןוז ריא םינ ןַא/ , ןייטשרַאפ
 .דיירפ ןופ טרעטיצ ןוא תוחילש יד ןליפרע וצ תוחוּכ גונעג ךיז ןיא יז

 -- הָאגעי טרער --ןעלוַאּפ טימ ןעז ךיז ןייג שעװ ריא ןעװ --
 ...רעטומ עליואװ א טָאה רע זַא ,ןגָאז םיא ריא טלָאז

 טיִמ וָאלַאמַאס וצ טגָאז --!ןעז רעירפ םיא לעװ ךיא --
 | | ,לֿכײמש ַא



 ,ץלַא ,ץלַא לעװֿכ -- ןגָאז עקַאמ יױַא םיא ריא טלָאז --
 | ..!ןסיװ סע רע לָאז !ןָאמ ,ףרַאד'מ סָאװ

 רָאנעי טגערמ --1 ןירַא םינ םיא ןעמ שצעז רעמָאט ןוא --
 .ןװָאליָאמַאפ  ףיוא ןָא שזייװ ןוא

 !ןֿכַאמ וצ םינ ןיא --
 ךַאמָארּפ ריא יז טײשטשרַאפ .רעדנַאנופ עדייּב ךיז יז ןֿכַאל

 סָאװטע טימ ,טמעשרַאפ ןוא לישש ,ןֿפַאל ךיוא ןיילַא טמענ ןוא
 .ענימ  רעטיישעג ַא

 טוָאל ןוא יז טגָאז -- ! סרמערפ ןעמ טעזרַאפ -- םנגייא רעּביא --
 .ןגיוא יד פָארַא

 ןעלזַאּפ ןגעװ ןוא -- .רָאגעי םיוא טיירש --! ױזַא ךַאלריטַאנ --
 יבא ךָאנ ןרעקמוא ךיז רע טעװ עמרוט ןופ ,ןעהנאד טינ יא טלָאז
 ףױא ןוא ,ךיז שנרעל עמ ןוא םיֹוא ךיז ןעמ טח ןטרָאד .רערעס
 ןיִב טֶא ...םינ םייצ ןייק וצרעד דעדחב רעזנוא טָאה יירפ רעד
 האנה סָאװ-קינײװ שטָאֿכ לָאמ םֿכַאלטיא ןוא ןסעועג לָאמ יירד ךיא-
 .חומ ןרַאפ ןוא ץרַאה ןרַאפ ןצונ םיורג רַאפרעד רענָא ,טַאהעג

 םיא טקוק ןוא יז טגָאז --! ךייא ייּב םעטָא רערעװש|ַא --
 .ןיירַא םינּפ ןטישּפ ןייז ןיא .ךַאלדניירפ

 ףיוא טּביוה ןוא הע טרעפטנע -- !רֿכדנ-םעש-שי ַא זיא'פ --
 ןנרָאמ 1עלעּבָאּב ,טרערענּפָא ,סע טסייה -- ךייהרעדניא רעגניפ ַא
 ןָאמ ירד ַא ךיז שעװ העדיװ ןיא ...הרוחס יד ךייא רימ ןעגנערּב
 ןנעל עשו לָאז ו:ךשיה ןקיּבײא םער ןרעטשעצ ןופ לדער סָאד
 !ץרַאד סרעטומַא ןייז לָאז טנוועג ןוא ,עלעּבָאּב ,טרָאװ עיירפ סָאד
 !טנױעג רימ טייז --ליײװרעד ןוא

 .טנַאה יד טסעפ ריא טקירד ןוא וָאליָאמַאס שגָאז -- ! ןטוגַא --
 ןרייר םינ שרָאװ ַא ןליפַא ךיא ןעק ןעמַאמ ןיימ טימ  ,ךיא ׁטָא -
 : ןָאי ...סנױזַא םעּפע ןגעװ

 טרָאװשונ ַא םיא .ַאװָאפַאלװ לו -- 1 ןיששרַאפ ןלעװ עלַא --
 !ןפײרנַאּב ןלעװ עלַא -- ןגָאז

 טלעטשעג ךיז ,ריט יד ןפָאלשרַאפ יז טָאה ,קעװַא ןענייז יז זַא
 שיירעג ןרעשנוא ןענװַאד ןעמונעג ןיא ,רעמיצ ןשימניא ינק יד ףיוא
 ןגעװ קנַארעג ןסיורג ןייא םימ ,רעטרעװ ןָא טנװַאדעג .ןגער ןופ
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 טפַארּבעגניירַא שָאה קװַאּפ עכלעו ,ןששנעמ עלַא ןנעװ ,ןשטנעמ
 יד ןוא ריא ןשיװצ ןעגנַאנעגֿכרוד יװ ןענייז יז .ןּעל ריא ןיא
 ,עטישמ עניױזַא ןעגנַאנעגֿפרוד ,טקוקעג טָאה יז עֿכלעװ ףיוא ,םענָאקיא
 .ןּבעל ןיא עטנלע ,ןרעדנַא םוצ .רענייא עטנעָאנ ענדָאמ

 .ןעװָאנוטרָאק עירַאמ וצ קעװַא ירפ ץנַאג יז זיא ןגרָאמ ףיוא
 טָאה ,קידלמומ ןוא טהימשרַאפ דומּת יװ ,עקרעלדנעה יד

 .ליפעגטימ שימ ןעמונעגפיוא ריא
 רעד רעּביא רעטומ רעד ןָאטעג ּפַאלק א יז טָאה--/ טפקנעּב --

 .עגקעװַא ,ןעמונעגוצ !ףיוא רעה -- .טנַאה רעטעפ  ריא טימ עציילס
 ןעמ טָאה םָאר !טינ זייּב ןייק ,הׂשקשינ !הׁשעמ ערעייט ַא ,טריפ
 ןרַאפ ןעמ טצעז טנייה ,טצעזעג תוֿבנג דַאפ עמרוט ןיא לָאמַא רָאנ
 טָאה רע רענָא ,טגָאזעג יװַא טינ סעפע רשסא טָאה לװַאּפ .תמא
 ,םע ןעיײטשרַאפ עלַא ןוא -- טלעששעגנייַא ןעמעלַא רַאפ ךָאד ךיז
 ,עלַא ייז ןסייװ ןסיװ רעּצָא ,סיוא ןגָאז עלַא טינ ! ןייז רעכיז טסגעמ
 ,ריד וצ ןײגנײרַא ןּנילקעג ץלַא ךיז ָאהכ ...טכערעג זיאס רעװ
 להנַאה ןיא ךָאק'כ .ָאטינ טייצ ןייק ץילַא ,טסעז וד יװ ,טָא רעּבָא
 עטוג יד .םיֿכירֿפּת ערמערפ ןיא ,םיוא טוייװ ,ןנרַאטש לעװ ןוא
 ןלעטש| תולדּב ,רימ טימ ןּבעל-טוגַא ןּבָאה סָאװ ,עניימ .דניירפ
 טסרָאּפש .עקּכַאּב ַא -- סענַאקַארַאט יװ טָא ,ןסייּב ןוא ןסייר 1 ךימ יז
 ןוא ןטרָאד יַאטלוה ַא םעפע ָארַא טמוק ,ןעצ קבחַא יזַא ּפָא
 ! ןייז וצ תֶׁשֶא ןַא -- ךַאז ענדיקַאּפ ַא .ָאי ...טלעג יד ףיוא טסערפ
 ,ףעוש יא ןּכעל וצ ןײלַא ...!דרע רעד ףיוא תורצ ףיוא זיא'מ
 | !אטינ הוּכ ןייק --טײװצעּבלַאז

 ייּב עקרעפלעהַאּב ַא רַאפ ךיז ןעמיקעג ןיּב ךיא טָא ןוא --
 .ןעיירעדיולפ  עריא רעביא .ַאװָאסַאלװ טסייר -- ! ןטעּבנייא  ריד

 ,עטרֿבה יד קידנרעהסיוא ,ןוא עיוַאמ טנערפ --? טסייה סָאװ --
 : .פָאק ןטימ המכסה טימ יז טלקָאש

 לָאמַא ךימ טטנעלפ וד יװ ,טפקנעדעג ?טינ סָאװרַאפ ,טוג --
 ןופ ךייא ךיד רעטציא ךיא לעװ ,ונ ?ןטלַאהַאמיא ןַאמ ןיימ ןופ
 ןייד תמחמ ,ןפלעה יעטציא ריד ןפרַאד עלַא ,..ןטיהרַאפ טיונ
 ןענעט עלַא ,רוד ייּב גנוי רעליואװ ַא .ללּכ ןרַאפ ְךָאד טרייל ןוז
 ,טסייװ .םיא ףיוא תונמהר ןנָאה עלַא ןוא ,ששנעמ ןייא יװ ,טָאד
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 טֿכַאמ רעד רַאפ טעװ ןטפערַא יד ןופ טָא :ןגָאז ריה ,לעװ'כ סָאװ
 קיחכַאפ רעד ףיוא סָאװ ,קוקַא רָאנ ומ ,וד ; סױרַא שינ סטוג ןייק
 !ענײמ ערעייט ,ןטרָאד ןעמ טרער םירוּבכיד עטכעלש' 1 ךיז טוט
 רעד ןיא ןשטנעמ םעד ןסיּבעגנייַא -- ןטרָאה ןעניימ ,תוררש יד ,ייז
 --סױהַא טמוק סָאװ ןוא ! ןײגקעװַא טינ טייוו ןיוש רע טעװ ,עטַאיּפ
 ןעמ טָאה רעשרעדנוה ןוא .ןגָארקעג ּפַאלק םעד ןּבָאה רעקילדנעצ
 ןטיה ךיז ןעמ ףרַאד רעטעּברַא ןַא ! טֿפַארּכעגנירַא ןרָאצמירג ןיא
 .טייצ ַא זיּב רעּבָא ,טדייל ,טרייל רע : ןעּפעשט וצ

 ןגרָאמ ףיוא םָאװ ,טימרעד טקידנעעג ךיז טָאה םעומש רעד
 יוװצ טימ קירּבַאפ רעד ףיוא ןעװעג ַאװָאפַאלװ ןיוש זיא גָאמימ וצ
 ןעלרנַאה קעזַא יא ןילַא עירַאמ ןוא ,ץֿכעקעג םעירַאמ ןופ םעט
 ,קרַאמ ןפיוא

 צש
 .עקרעלרנעה עיינ יד טקרעמַאּב ףֹּליּת ןּבָאה רעטעּברַא יד

 ,טומ ןבעגוצ ךיא קידנלעװ ,ןוא .ריא וצ ןעגנַאגעגוצ ןעגייז עקיניא
 :טרערעג

 - ןיא --:ַאנװָאלינ ,טעּברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז טכָאה --
 ןפיגניא ןעמ טעװ ןעלװַאּפ זַא ,טרעֿכױרַאפ ,טסיירטעג יז ןּבָאה
 ץילַאז ריא ןטָאשעג ןּבָאה עקינײא .טֿכערעג זיא רע זַא ,ןוָאלסױרַא
 "נַא ,רעטרעוו-ליפענטימ ןעקיטֿכױרָאפ ערעייז םימ ןדנואו יד ףיוא
 ינַאשז יה ,רָאטקעריד םעד טלדױעג זייּב ןוא ןפָא ןּנָאה רעדיװ ערעד
 ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןצרַאה ןיא ריא ייּב ןפורעגפיורַא ןוא ןעמרַאד
 ףיוא טקיקעג ןּבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ ןעוועג ךיוא ןענייזיפ  .המּכסה
 ווָאּנרָאג יַאסיא קישטשלעבַאט רעד ןוא ,החמש רעזייּב ַא טימ ריא
 :ןייצ יה ןשיוװצ טייזעג טָאה

 ןייד ךיא טלָאװ ,רָאטַאנרעּבוג רעד ןעװעג שלָאװ ךיא ןעװ --
 ...געװ ןופ םלוע םעד ּפָארַא טינ ריפ 1 ןעגנַאהעג ןוז

 יא ןיא ןפורעגּפָא ךיז טָאה קענושַארטס רעזייּב רעקיזָאדרעד
 ןּבלַאה ןייק ןעיַאסיא טרעפטנעעג טינ טָאה יז .טלעק רעטיוט טימ
 .ֿכידעג יד טימ ,םינּפ םעניילק ןייז ןיא ןָאטעג קוק ַא רָאנ ,טרָאװ
 ןגיוא יה ןזָאלעגּפָארַא ןוא ץפיז ַא טגנַאלרעד ,ךַאלקנירּפש-רעמוז עמ
 -הרע'רד וצ
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 ?עּברַא יד .קיאה טינ ןיא קירכַאפ רעד ףיוא זַא ,ןעזעג טָאה יז
 לוק ןּבלַאה ןפייא םעּפע ,ךַאלעקּפוק ןיא טלמָאזעג ךיז ןּבָאה רעטמי

 טקעמשעגניירַא ןבָאה םוטעמיא ,ךיז ןשיװצ טסעומשעג ץיה םימ
 יעלריז ןרעה טזָאלעג ךיז ןּכָאה זייװנטייצ ,סרעטסיימ עטגרָאזרַאפ יד
 .רעטֿפעלעג רעטציירעגפיוא ןַא ,ןעייר

 ןיא רע ; ןזָאליַאמַאס טריפעגייברַאפ ןּכָאה ןטנַאיצילָאּפ ייווצ
 טעלגעג רעטייווצ רעד טימ ןוא ענעשעק ןיא טנַאה ןייא ,ןעגנַאגעג
 .רָאה עלעג יד .ךיז

 -נוא ,טרעדנוה ןַאמ ַא ,רעטעּברַא םלוע ןַא טײלנַאּב טָאה םיא
 .ךַאלטרעװפעשש ןוא ןעיירעלדיז טימ ןטנַאיצילַאּפ יד קידנּבירטרעמ

 .רענייא םיא וצ טיירש !עשירג ,קעװַא ןריצַאּפש --
 "נוא םיא טלַאה -- ! רעדּכ ַא ןרעזנוא דנֿפמ זיאמ יװ ,טָא --

 ...רימ ןעייג ךַאװ ַא טימ ,רעטייווצ ַא רעט
 .םיוא ףרַאש ךיז טלדיז רע ןוא
 טנָאז --! ןפַאֿפ וצ שינ ןיוש טניול ,םיוא שזייװ ,םיֿבנג --

 ףיז ןעמ טָאה - .רעשעּברַא רעקָאסַאק ,רעֿכױה ַא לוק ןפיוא זייּב
 ...טצעזעגנָא טייל ץֿכַאלטנרָא ףיוא

 םיא טדער --!טּפעלשעגקעװַא טֿפַאנייּב שטָאֿכ ןעמ טלָאװ --
 ,גָאט ןלעה ןטימניא רָאג רידלַאנ זיא -- .םלוע ןופ רעטייווצ ַא ךָאנ
 .ןפרואוסיוא ,ָאמינ הֶׁשֹוּב ןוא הּפרה ןייק

 ,קיטמַאה ןוא טערַאמֿפרַאפ ןעגנַאגעג ןענייז ןטנַאיצילָאּפ יד
 םָאװ ,תולוק עלַא יד טרעהעג טינ ןוא ןעזעג טינרָאג ןטלָאװ יז יװ
 .ןגױלפעגֿפָאנ ייז ןענייז

 רעסױרגַא םימ רעטעּברַא יירד ןעגנַאגעגנָא ןענייז ןגעקטנַא יז
 ןּבָאה ,ייז ןיא ךיילג קידנליצ ,ןוא סעצייקּפ יד ףיוא ןזייא עבַאטש
 :ןעירשעגסיוא יז

 .רעגנַאפ=שימ ,ךיז טיה --
 טֿפיײמש ַא וָאליַאמַאס טָאה ,רעטומ רעד ײּברַאפ קידנעײגֿפרוד

 :טגָאזעג ןוא ּמָאק ןטימ ךיא וצ ןָאטעג לקָאש ַא ,ןָאטעג
 ! ןעירָאגירג ,טכעגקיפטָאג טקַאּפעג --
 ריא .םיא רַאפ טניונרַאפ ךיז קירעדינ ןוא ליטש יז טָאה

 ןענייז עלעװ ,טיילעגנוי עגולק ןוא ערעטֿכינ יד טֶא טרירעג ןּכָאה
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 -מוא ןיא ריא ייּכ ; ןּפיל יד ףיוא לֿכיימש ַא טימ הסיפּת ןיא ןעגנַאגעג
 ,יײז וצ ליפעג רעֿפַאלדעטומ רעקידתונמחר ַא ןרָאװעג ןריוּכעג טקרעמַאּב

 רעד ןגעװ םירוּבד עפרַאש ןרעה וצ האנה טַאהעג טָאה יז ןוא
 .גנוקריו םנוז םעד ייז ןיא טליפעג טָאה יז -- טֿכַאמ

 ןקירעביא ןצנַאג םעד יז טָאה ,קירּבַאפ ןופ טרעקעגקירוצ
 ןוא טעּברַא רעד ייּב ריא ןפלָאהעג ,ןעירַאמ ייּב טֿפַאהּברַאפ גָאט
 קעװַא יז זיא טנוָאניא טעּפש רָאנ ןוא ןעיירעדיולפ עריא טרעהעג
 .זמייה טינ ןוא טלַאק ,טסוּפ ןעװעג זיא'ס ואװ ,ּבֹוטֹׁשי ןיא ךיז וצ
 טינ ,ןטייװצ םוצ ;לקניװ ןייא ןופ טיירדעג גנַאל ךיז טָאה יז .ךַאל
 ףעייז זיא יז .ןָאמ וצ סָאװ ,טסואװעג טינ ,טרָא ןייק ךיִז ןענופעג
 שטיוָאנַאװיא רָאנעי ןוא טֿכַאנ דלַאב ןיוש זיא'פ :ןעװעג קיאזרמוא
 ...ָאמינ ךָאנ ןיא "ריטַארעטיל, רעטנָאזעגוצ רעד טימ;

 -עװש ןטפול רעד ןיא ךיז ןגָארט רעטפנעפ ײּברַאפ ןסיורד ףיוא
 וצ ךייװ ןעייטש  ייז .יינש ןקיטסברַאה ןופ טנפיוה עסיורג ,ער
 יעצ ןרעװ ןוא שיורעג םוׁש ןָא ּפָארַא ךיז ןשטילג ,רעטסנעפ םוצ
 ...ןוז ןגעװ יז טרעלק .קעלמ ןסַאנַא ךיז ךָאנ קידנזָאל ,ןעגנַאג

 -םַאה טפיול רעמומ יד .ןָא קיטֿכױרָאפ ןעמ טּפַאלק ריט ןיא
 רעטימ יד .ַאקנעשַאס ןיירַא טייג --רימ יד ּפֶא טלטייק ,סױרַא קיט
 ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע סָאד ןוא ןעזעג טינ גנַאל ןיוׁש ריא טָאה
 עכַאלנייװעגרעסױא יד ןעװעג זיא ,ןגיױא יד ןיא ןפרָאװעג שציא ריא
 ,לדיימ םנופ טייקיד

 ןעמוקעג ןיאכ סָאװ ,ריירפ טימ יז טגָאז --!טנװָאנטוג --
 ןעגנערּברַאפ ןפרַאד טינ טכַאנ קיטש ַא טעװ יז ןוא ,ששנעמַא
 ; ןרָאפעגּפָא ןעוװעג .ךייא ןעזעג שינ גנַאק -- .ןײלַא

 טימ לדיימ סָאד טרעפטנע --! ןסעֹועג עמרוט ןיא  ,ןייג --
 טקנערעג ריא . ,ןשטיוָאנַאװיא יַאלָאקינ טימ ןעמַאזוצ -- .לֿכיײמש ַא
 ? םיא

 יד טָא ךיז טפור-ד!ןעקנערעג שינ ךיא) לָאז סָאװרַאפ .--
 טָאה'מ ןַא ,טגָאזעג ןטכענ רימ טָאה שטיװָאנַאװיא רָאגעי -- .רעטו
 !טיעהעג שינרָאג ךיא נָאה ךייא ןגעװ רעגָא ,ןזָאלעגסױרַא םיא
 ,..ןטרָאד ךיוא טייז היא ןַא ,טלייצרע'ד טינ טָאה תענייק
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 ףרַאד ךיא .:: דיר וצ ןופרעד ןַארַאפ זיא עשז פָאװ --
 םָאד טגָאז -- ! ןעמוק טעוו שטיוָאנַאװיא רָאגעי רעדייא ,ןָאמרעביא ךיז
 | .םורַא ךיז טקיק ןוא לדיימ

 ,..ןצנַאגניא  ךיא טייז עפַאנַא --
 ...טֿפַארּבעג  ךַאלֿכיּב .ּבָאה'ֿפ --
 ...רעמומ יד ןלייַא טמענ !טזייװ ,רעהַא ייז טזייוװ --
 !דלַאּב --
 ךיז טוט ,לשנַאמ םעד רעדנַאנופ ךיז שעלוּפש לדיימ םָאד

 ףעטעלּב יװ ,ריא ןופ ןלַאפ וצ שיורעג טימ ןָא ןבייה'פ ןוא ,לסיירט ַא
 *עגַא שימ ףיוא ייז שטּנייה רעטומ יד .ריּפַאּפ .ךַאלקעּפ ,םיוּב ןופ
 :םױער ןוא דרע'רד ןופ רעטלעל

 ,טניימעג ,ןרָאװעג קיד יױזַא טייז ריא סָאװ ,קוק ךיא יּבַא --
 ,יִא ...ןקשטיניילק ַא ףיוא ךיז טכיר ןיא טַאהעג הנותח טָאה ריא
 ?םופוצ עשז-ןיוש טינ ?טֿפַארּבעגנָא טָאה ריא לפיװ ,וָא

 ַאזַא רעדיװ ןרָאװעג יז זיא טציא .,ַאקנעשַאס  טגָאז -- ָאי --
 ייּב ןענייז ןקַאּב יד ,רעמומ יד טעז .רעירפ יװ ,עקנַאלש ןוא עניד
 ץצרַאוש ןוא ןרָאװעג סיהג-קידלַאװג ןגיוא יר  ,ןלַאפעגנייַא  ריא
 .ייז רעטנוא ןעמַאר

 ?םיוא ךיז ריא טָאה ,ןזָאלעגסױרַא ךייא טָאה'מ יװ ,סָאװרָאנ .--
 ! טּפעלשעג טפרָאיװ ןביז אׁשמ ַאזַא - טָא ריא ןוא ,טפרַאדַאב ןעור
 .ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא רעמומ יד ץפיז ַא טימ טגָאז --

 ,רימ טנָאז -- .קידנרעטיצ ,לדיימ סָאד טגָאז --! ױזַא ףרַאד'מ --
 יםיוא ליפוצ טינ ,רע ןיא יװ ...שטיוָאליאֿפימ לוװַאּפ טֿכַאמ סָאװ
 | | | ? טגערעג

 טוָאל יז ;רעטומ יד ףוא ַאקנעשַאס טינ טקוק ,קידנגערפ
 .ןרעמיצ עריא רעגניפ יד ןוא רָאה יד טֿפיררַאפ ,ּפָאק םעד ּפָארַא

 ?רַאמ םיא ןעק רעװ ,ֿבגא -- .רעטומ יד טרעפשנע --! השקשנ --
 ?ןייטש

 .לריימ סָאד ליטש טגערמ--?ַא ,רעטנזעגַא ךָאד זיא רע --
 ,טעז ,יָא -- .רעטומ יד טרעפ טנע -- ! טקנערקעג טינ ,לָאמניײק --

 טימ ןּבעג ייט רעסעב ףייא ךיא לעװ טָא 1 ךייא טרעדיוש סע יװ
 | ...סענילַאמ ןומ ץכַאלנערּפעג
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 הירטמ ךיז ריא טלָאז םָאװ וצ ,רָאנ ! ןעועג טוג טלָאװ סָאד --
 ...ןיילַא לעװֿכ ,טזָאל טָא .טעּפש ױזַא ? ןייז

 -רָאפ טימ רעטומ יד פא ךיז טפור -- ? עטרעטַאמרַאפ|ַא --
 ךיוא זיא ַאשַאס .רַאװָאמַאס םורַא ןייז קסוע ךיז טמעג ןוא ףרואװ
 טנעה יד ןפרָאװרַאפ ,לקנעב ַא הוא ךיז טצעזעג ,ךיק ןיא םױרַא
 : ןדייר ןעמונעג ןוא ּפָאק םורַא

 .רַאמ םָאד .עמריט יד ןגעווטסעדנופ פָא טֿפַאװש'פ ...ָאי --
 ,ךָאװַא טסציז ! ןייז רעגרע ךָאנ ןעק סָאװ 1 ןייגקידייל .ענעשלָאש
 ,טמַאשנסיװ ןֿכיז ןשטנעמ ,ןטעּברַא ךס ַא ףרַאד'מ זַא ,טסייוו ,שדוה ַא
 ,גייטש ןיא ךיז ץיז ןוא ...ןפרַאד יז סָאװ ,ןּבעג ייז טכנעק וד
 ...ןופרעד טנקירמ ץרַאה סָאד :היח ַא יװ

 .רעטומ יה טנערפ --? ץלַא רַאפ ןעקנַאדּפָא ךייא שעװ רעװ --
 : :ץפיז ַא טומ ןוא
 ןליפַא ךָאד שזומ ריא רָאנ ! םלוע:לש-ונוּבר ןרעפיוא ,רענייק --

 | ?םיא ןיא ןּבױלג טינ
 ןטימ למיירמ א טוט ןוא לדיימ םָאד ץרוק טרעפשנע -- ןייג --

 יד ךיז טגער -- שינ ךייא ךיא ּביולג ,ריא טעז ןירעד טָא --
 עטצומשרַאפ יד ןקידנשיװ קיטסַאה ןוא .לָאמַאטימ ףיוא רעטומ
 .ייצרעביא רעפיט טימ וצ יז שיג ,ךיטרַאפ ןָא ןליק יד ןופ שנעה
 :גנוג

 -ןיוש .טינ ןּבױלג רעייֵא ןיײלַא טײטשרַאפ ריא ,טינרעמ --
 ?ןּבעל יווַא טָאג ןיא ןביױלג ןָא ןעמ ןָאק עשז

 טָאה ץימע ,םירט ערעווש טרעהרעד יז ןּצַאה זיוהריפ ןופ
 .טגנירּפש לריימ סָאד ,רעטיצ ַא טוט רעטומ יד .ןָאטעג עשמרוּכ ַא
 ;ןייַא ךיג ריא טמיור ןוא ףיוא קימקַאה

 טנעק ...ןעמרַאדנַאשז יד -- ייז ןענייז םָאד בוא 1 טינ טנפע --
 קילעפוצ ,ךייא וצ טעשזדנָאלּברַאפ בָאה ךיא ; םינרָאג ךימ  ריא
 ,דעֿכיב יח ןעניפעג ,ןָאטעגסױא ךימ ריא טָאה ,טשלהעג ,ןײרַא
 ? טייטשרַאפ ריא

 ,רעמומ יה טרירעג טגערפ --?פָאװ וצ ,עקניניל --
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 טֿפוד ,ויא סָאה -- ַאקנעשַאס וצ ךיז טרעה --!סיוא םרַאװ --
 ...רָאגעי ,ךיז

 .טייקדימ ןופ םעטָא ןַא ןָא ,רעמַאנ ַא ,רע עקַאמ ןזעוװעג זיא סָאד
 סָאד ןיא סָאר -- .סיוא רע טפור --? קישטרַאװָאמַאס ַא !ַאהַא --

 ןיוש טייז ריא !עלעגָאּב ,ןּבעל ןיא ןּבעג רָאנ עק סָאװ ,עטסעּב
 ?ַאקנעשַאס  ,ָאד

 ןוֿפ ןעננַאלק עקירעזי'ה יד םימ ךיק עניילק יד ןָא טליפ רע
 טרער ןוא לשנַאמ ןרעווש םעד ּפָארַא ןסַאלעג טמעלש , םיטש ןייז
 :רעהפיוא ןָא

 קיניײװ ןּבָאה תוררש יד סָאװ ,ןליירפ ַא ,עלעּבָאּב זיא ,טָא --
 =ילַאּב סעפע ריא טָאה עמרומ ןופ רעעזפיוא רעד ! ריא ןופ תחנ
 רעגנוה שימ ךיז טעװ יז זַא ,ןעװעג עידומ םיא יז טָאה ,ןטרָאד טקיד
 טָאה יז ןוא .ריא ייּב הליהמ ןטעּב טינ טעװ רע בוא ,ןערָאמרַאפ
 .ןגיוצעגסיוא שינ 'ןַאלסיפ יד ריש ,ןזעװעג םעט-םעוט טינ געט טֿכַא
 !רימ ייּב לֿכיײיּב ַא ,רָאנ טעז ? תמא ,ןייפ

 טנעה עצרוק יד טימ קידנטלַאהרעטנוא ןוא קידנענעט .ױזַא
 .רַאפ ,רעמיצ ןיא ךרוד רע טייג ,ךיוּב םענעגיוצעגסיוא-סואימ םעד
 ףיוא טינ ןטרָאד ןופ ךיוא טרעה העּבָא ,ךיז רעטניה רימ יד טֿכַאמ
 .ןדייר וצ

 טנערפ -- 1 ןסענעג טינ טשינרָאג געט טֿפַא עקַאט ריא טָאה --
 .טרעדנואוורַאפ רעשומ יד

 --!רימ רַאפ ןק'דלישטנַא ךיז לָאז רע ,ןעועג קיטיונ זיאס --
 ײ'אור ריא .ןעלסקַא יד ןיא רעדיושַא םימ לדיימ סָאד טרעפטנע
 ןצרַאה ןיא רעטומ רעד ייּב פא ךיז ןפור תונׂשקע עטרַאה ןוא טייק
 ...ףרואורָאפ ַא וצ םֿכַאלנע סעּפע טימ

 :רעדיװ טנערפ ןוא יז טרעלק --!סָאװ -- טָא --
 ; ןּברָאטשעג ריא טלָאװ רעמָאט ןוא --
 -- .לריימ סָאד ליטש טרעפטנע --? ןָאמ ןעמ לָאז עשז:סָאװ --

 טינ רָאט שטנעמ ַא .טקידלושטנַא ףוס-לכיףוס רעּבָא ךיז טָאה רע
 ,הלווע ןייק ןייז לחומ

 ערעזנוא טָא -- .רעטומ יד ןסַאלעג ּפָא ךיז טפור --ָאי --
 ...ןבעל ץנַאגַא ןעמ טלװעַאּב ןשטנעמ
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 קידנענעפע ,רָאגעי ץעידימ זיא -- ! טלקעפעגסיוא ךיז ּכָאה'5 --
 םיא לעװֿפ ,רימ טזָאל ?קישטרַאװָאמַאפ רעד קיטרַאפ -- .ריט יד
 ...ןּפעלשנײרַא

 :קידנגָאז ,םיא טנָארמ ןוא רַאװָאטַאס םעד ףױא טּביױה רע
 .נײרַא ךַאלגעט גָאט טנעלפ ַאׂשַאּפַאּפ רעקיטנעהנגייא ןיימ --

 ףעּבירער טָאה ןוא ,ייט רעועלג קיצנַאװצ יװ ,רעקיניװ םינ ןּפוז
 .יז ןוא יירד טלעװ-סטָאנ ףיוא טּנעלעגּפָא הלהמ ןייק ןָא ,םולׁשּב
 6 לקַאיד ַא ןעװעג ןוא גָאװ דוּפ טֿכַא רע טָאה טַאהעג .רָאי קיצעּב
 | ...קמנעסערקסָאװ ףרָאד ןיא

 .רעטומ יד סיוא טפור--? ןוז סנַאװיא-רעמָאפ  טייז ךיא --
 ?יונעג ידַא סע היא טסייו ןענַאװ ןופ רעּכָא ! ןפָארמעג --
 !עקיטרָאד ַא ךָאד ןיִּב ךיא ,טסרעה --
 {ריא טייז סעמעװ 1 טײלפדנַאל ךָאד רימ ןענייז ,ױזַא בוא ---

 .ךיא ןיּב םניגָאירעס ! ןעװעג ערעייא םינכׁשְו --
 .עג ןָאזרעּפ עטנַאקַאּב ַא ?עקרעטָאט ַא סגקילַאק םעד ליג --

 ...ןסירעג ןרעיוא יד רַאמ ךימ לָאמניא טינ ,ןעװ
 ןפרָאװרַאפ ,ןמייװצ ןגעק רענייא ןענַאטשעג יז ןענייז ױזַא

 יז טקוק ַאקנעשַאס .טכַאלעג ןוא ןנַארפ טימ ןרעדנַא םעד רענייא
 *עג יד ןופ שיורעג רעד .ייט ןֿכָאקרַאפ טמענ ןוא קֿכײמש ַא טימ ןָא
 ,ךיז וצ רעטומ יד טגנערּב םעמ

 ַא ןגינעגרַאפ רעסיװג ַא !ךיז טדעררַאפ ,להומ טייז ,וָא --
 ...ןפערט וצ ןשטנעמ ןש'ימייה

 עװעטַאבעלַאּב ךיא סָאװ ,הליהמ ןטעּב רָאג ךיא ףרַאד סָאד --
 וצ טייװ גָאה ךיא ןוא ,רעגײזַא ףלע ןייש זיאס רעּבָא !ױזַא ָאד
 | ,..ןייג

 ,טרעדנואוורַאפ רעטומ יד טנערפ--? טָאטש ןיא ? ןיהואוו ? ןייג --
 .ָאי -- 

 ! טרעטַאמרַאפ טייז ריא ןוא סָאנ ,רעטסניפ ? ריא טדער סָאװ --
 ןיא ןגייל ךיז טעװ שטיוָאנַאװיא רָאגעי ! רעניא ָאד ןיוש טקיטֿפענ
 ...ָאד ךייא טימ רימ ןוא ,ךיק

 ,לרייט סָאד טוׁשֹּפ עידומ זיא --! ןייג זומיֿפ ,,ןיינ -
 ,טָאּפ ןשיסור א יב ףליהע
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 .ןרעװ םלענ לָאז ןליירפ סָאר ,ךיז טרעדָאפס ,עלעבָאּב ,ָי --
 טעװ ,סַאג ןפיוא ןגרָאמ ךיז יז טזייװ רעמָאט ןוא ,ָאד ךיא ןעק'מ
 ,רָאנעי טרעלקרע 1 ןגיוט שינ סָאד

 ..? ןייג ןיילַא טעװ יז ?עשז-יו --
 .לפײמש ַא טימ רָאגעי .טגָאז --1 ןײלַא --
 ,טיױהּב ענערָאק לקיטש ַא טמענ ,ייט ןָא ךיז טסיג לדיימ סָאד

 רעד ףיוא טלַארטרַאפ קידנקוק ,ןסע טמעֹנ ןוא ץלַאז טימ טשַאּב
 .רעטומ

 טלָאװ ךיא ?עשַאטַאנ ןוא ,ריא טָא ? ױזַא סע ריא שייג יװ .--
 .ַאװָאפַאלװ טגָאז --וטַאהעג ארומ טלָאװֿכ ,ןעגנַאנעֿפ שינ

 ,ארומ טָאה ריא -- רָאנעי שקרעמַאּב --!ארימ ךיוא טָאה יז --
 ?ַאשאס

 | ,לריימ סָאד טרעפטנע -- !טיוועג --
 םיוא טפור ןוא ןרָאנעי ףיוא ,ריא הוא קוקַא רעטומ יד טוס

 :ליטש
 !עננערטש ...ריא טייז ענדָאמ --
 קירד ַא טייהרעקידעגייווש .ַאקנעשַאס טוט ,ייט ןעקנורמעגּפָא

 ,ריא םיילנַאּב רעמומ יד .ךיק ןיא םירַא טייג ןוא ןרָאגעי טנַאה יד
 | :ַאקנעשַאס טגָאז ךיק ןיא

 .םִא םיא ריא טלָאז ,ןשטיָאליַאכימ לוװַאּפ ןעז ריא טעװ --
 !ןייז םוג ױזַא ןיוש טעװ ריא ...ןגעװשניימ ןיפ סורגַא ןּבעג

 גנולצולפ ךיז יז טרעק ריט ןופ לטנעה יד קידנטלַאה ןייש ןוא
 | :ליטש טנערפ ןוא םוא

 } ןָאט ׁשֹוקַא ךייא ןעקימ --
 .ץיה טימ יז טׁשוק ןוא םורַא רעטרעװ ןָא יז טמענ רעטומ יד
 ןטימ לֶקָאׁש ַא טוט  ,לדיימ סָאד ליטש טגָאז --!קנַאד ַא --

 | .קעװַא טייג ןוא פאק
 קיאוומוא רעטומ יד טָאה  ,ןיירַא רעמיצ ןיא טרעקעגקירוצ

 ךשוח ןטֿכײּפ ןוא ןטכידעג םעד ןיא .ףעטסנעפ ןיא ןָאשעג קוק א
 .יינש רעקיטש עסַאנ ןלַאפעג רעװש ןענייז

 טנערפ --!רעמערק םעד ?ריא טקנעדעג סװָארָאוָארּפ יד --
 | .רָאגעי
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 טימ טוָאלּב ןוא םיפ יד טײרּפשעגרעדנַאנופ טיירּב ,טציז רע
 ,ןדירפוצ ןיא טציװשרַאפ ,טיור זיא םינּפ ןייז .ײט זָאלגַא ןיא שער

 *יצ ,רעטומ יד טַארטרַאפ טגָאז --!קנעדעגֿפ ,קנעדעעֿפ --
 -רעדנַאנופ טדער ןוא ךיז טצעז יז ..שיט םוצ טייז ַא טימ קידנעייג
 :ןגיוא עקירעיורט טימ ןרָאנעי ףיוא קידנקוק ,ןגיוצעג

 *רעד יז טעװ יװ !ךיא ןיימ  ,ַאקנעשַאס !יִא -- יַא --יַא --

 עמרוט יד -- .רָא;עי םיּכסמ זיא -- ןרעטַאמרַאפ ךיז שעװ יז --
 וצרעד !ןעװעג רעקרַאטש רעירפ ,טלטיירטוצ קרַאטש ריא טָאה
 ,ןייש ןעגנול יד ...ןעמוקַאּב גנואיצרע עלעדייא ןַא ךָאנ יז טָאה
 ...ריא ייּב ןעמעלַא טימ טינ ,ךיז טלוד

 .רעמומ יד ןייגרעד לישש ליװ --? יז זיא רעװ --
 ןוא עטַאמ ריא שטנעמ רעֿכײר ַא  .רעטֿפָאט ַא טצירפַא - |

 ,עלעבָאּב ,ןייש טסייװ ריא .טלייצרעד יז יװ ,לווּונמ רעסױרגַא
 ?ןּבָאה תנותח ןליװ יז זַא

 ?רעוװ = |
 ,ןייא טינ ץלַא יז ךיז יג ,טָא רָאנ !ָאי ,לװַאּפ- ןוא יז --

 !יװזַא ךיוא טרעקרַאפ ןוא ,עמרומ ןיא יז זיא --!יירפ יא רע
 ןצרוק ַא ךָאנ רעטומ יד טגָאז --!טסואוועג טינ סע ּכָאה'ֿכ --

 , ...טינרָאג ַאשַאּפ טלייצרעד ךיז ןגעװ -- .ןגייווש
 סָאד ףיוא תונמחר ערעסערגַא ךָאנ םורַא ריא טּפַאֿפ טציא

 קילב ןֿכַאלהניירפמוא ןַא ןליװ םענעגייא ןנעק יז טמרַאװ ,לדיימ
 | :טנָאז ןוא טסַאג ןפיוא

 - ..!טָאטש ןיא טײלנַאּב יז טלָאװ ריא --
 ךָאנ ָאד בָאה'ֿכ -- .קיאור רָאנעי טרעפשנע --!טינ םע ןעקימ .--

 ,ןייג ןוא ןייג ,ןייג ְןָא ןגרָאמירפ ןופ ןזימ ,לעװֿפ ןוא שעּברַא ךסַא
 | ...םעטָא ןצרוק ןיימ טימ ןגינעגרַאפ רעּפַאנק ַא

 ?נרעלקַאּב ,רעטומ יד טמיששַאּבמוא טנָאז -- לדיימ ליואוו ַא --
 ,ןסָארדרַאפ ריא טָאה'ס .טלייצרעד ריא טָאה רָאנעי םָאװ ,םָאד קיד
 ,ןשטנעמ ןרמערמ ַא ןופ רָאנ ,ןוז ןופ טינ טסואוורעד ךיז טָאה יז סָאװ
 -עגמָארַא קירעדינ ןוא ןּפיל יד טסערּפעגפיונוצ ףייטש טָאה יז ןוא
 יי יי .ןעמערּב יד ןוָאל
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 ..,טֿפַארּבעג רֿבק םוצ ןבעל ַאזַא ןופ ראי ףנימ ריא ןבָאה ,ןעװעג שטנעמ רערעײט ַא ,בייוװַא טַאהעג ךיוא נָאהפ .ןרָאפ וצ רוניס ןיא ּכייװ רעד םיוא טמיק טציא .עמרוש רעװקסָאמ ןיא ןסעועג ןיֹוׁש ייז ןענייז -- ץמנעלָאמס ןיא ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא ,קטנעלָא מס ןיא טרַאװעגּפָא דנוקא טיט ּבייוו ןייז םיא טָאה --יגשזינ ןיא ןעוועג דיא רע תעשֹּב זיא .רֿפה ַא רעניימ ,ריּביס ןופ ,תולג ןופ ןעמוקעג גנַאל טינ יא טָא .קידנגָאז תמא םעד ,קירלגיפ טינ ךיז טּבעל ןעמעלַא .ןבָאה תוגמחר ,םעק- : .ישטשװָאטנוּב ,זנוא ןופ ןרעדעי ףיוא ןעמענ טעװ ריא בוא ,עקניּביל עלעבאּב ,ןקעלק טינ ץרַאה ןייק ךיוא שעוו'ס ! טסיזמוא ? ריא ףיוא תונמחר טָאה ריא ,עזכ -- .רָאגעי םיכסמ זיא -- ! עליואוו ַא --
 :ייװ טלייצרעד ןוא ייט ןָאלגַא פז ןייא טימ םיוא טקנירט רע

 ...ושטנעמ דעּביא ךיז ןעמולג ,ןעגנוגלָאפרַאפ  ,ןייּפ טימ ליפ ,ןּבעל ַאוַא ןגעװ טרער רע קיאור ןוא טושּפ יו ,םמוּתשנ זיא ןוא שרעה ,םיא וצ וצ ךיז טקוק רעטומ יד ...רינוק ןיא טרעגנוה'מ יװ ,עמרומ ןיא טגָאלש עמ יװ ,ןגָאלּפ ןוא תורצ ײלהעלַא טרעדליש ,גנוקישרַאפ ,הסיפּת ןופ םיׂשרה ,ןוא ןרָאי םיוא טנֿכער רע .רעפ
 .ךַאז רעד וצ ןדייר רומָאל ,,ונ --
 יינעג יװ ,טרעדנואװדַאפ טרעװ רעטמ יד ןוא ךַאקֿכיּב יד קירּב .ַא רעד ףיוא ןעגנערוערעּבירַא יז טרעלק יװ ,ןגערפרעדנַאנופ יז םמענ רע .רעטסנרע טרעװ םינּפ רעד ,ךיז טייּב םיטש ןייז

 .ןשיקינילק עלַא סייװ רע
 סרימַא ןופ הוניפ ַא ריא רַאפ טייטש טָא .סעּפע ףיוא תונמחר ענדָאמַא םורַא ריא טמענס ןוא ,דליּב ןקיזָאדמעד ףיוא יד טקוק . .טלייפעצ ןרעװ ןוא םוא יז ןלַאפ  ,ןדָאּב ןטליופעצ ,ןקיפמוז םעד ףיוא ןייטש רָאי ףניפ ַא ךָאנ ןוא סָאז גנַאל ןפקַאװ םעזָאירעּב ַײװ ,רענרעד יד ןשיװצ עטעשזדנָאלּברַאפ ,סעוָאירעּב עסייװ ןוא סעלרָאי עקירעריג ,םעניסָא עטרעטיצעצ ארומ ןופ יװ דומּת ,עניד טימ ןפקָאװַאּב ,רענרעד טימ טייזרַאפ קיטעמוא ,ּפמז ַא וצ ךַאלנע ענדָאמ ןזיװענמױא ריא ךיז טָאה רעכלעװ ,רֿכע ריא ןיא טלּבירגעג טפַארמרַאפ ךיז טָאה יז ןוא טעמכהעג ךיז טָאה רע : ףרָאד ןשימייה ןופ תונורז יד וצ ןעמונעג רעדיװ ךיז יז ןבָאה ,טקידנערַאפ
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 עפַאנ יד ןשיװצ טציא טייג יז .םינּפ ןטנשקערַאפ ,ןפרַאׂשַא טימ

 טציז ןוז רעד ןוא ...עטרעטַאמענסיוא ןַא ,עטנלע ןַא ,יינש סנםיוה
 ,רעטסנעפ ןפיוא סעטַארג ענרעזייַא טימ לרעמיצ םעניילק ַא ןיא
 העד ןגעװ טינ רעבָא ...טרעלק ןוא טינ ךָאנ חע טפָאלש רשפא
 -ליפ ַא יװ .יז יװ ,ןשטנעמ ןרעטנענַא טָאה רע ,רע טרעלק רעטומ

 ערעווש ריא ףיוא ּפָארַא ךיז ןזָאל ןקלָאװ רעטרעּכױשעצ ,רעקיברַאפ

 | ..:ץרַאה סָאד ףיונוצ ףייטש ןקירד ןוא ןעקנַאדעג
 ! ןפָאלש ןגיול ךיז רימָאל !עלענָאּב - ,רימ/ טייז ריא --

 ,לֿכײמש ַא טימ רָאנעי טנָאז
 קיטֿכױרָאפ ,טייז ןמימ טייג ןוא טֿפַאנ עמוגַא םיא טשניװ יז

 ןרעטיּב ,ןקידנגָאנ ַא ןצרַאה ןיא קידנגָארטקעװַא ,ךיק ןיא סױרַא
 | | .ליפעג

 :טנערפעג רָאנעי ריא טָאה ,יימ קידנעקנירט ,ירפרעדניא
 היא ואװ ,טנערפ ןעמ ןוא ךייא ןעמ טקַאּפ רעמָאמ ןוא --

 ריא טעװ סָאװ -- ךַאלעֿכיּב ענעפירט עלַא יד טָא ןעמונעג טָאה
 ? ןגָאז טסלָאמַאד

 .יז טהעפטנע --!ןגָאז ךיא קעװ ,קסע רעוא טינ --
 --ןיז םיּכסמ טינ ןּבעל ןיא יז ןלעװ םעד ףױא ,טָא --

 ןַא ,טגייצרעּביא ףימ ןענייז ,ריא טעז ,ײז -- .רָאנעי ּפֶא ךיז טמור
 -תונשקע ,גנַאל ןגערפ .ךייא ןעמ טעװ ...קסע רעייז עדַארג זיא םָאה

 | ,..קיד
 !ןגָאז טינ לעװ ךיא ןוא --
 !עמרוט ןיא ןקַאפנײרַא ךייא ןעמ שעװ --
 וצרעד שטָאכ -- ! ןעקנַאד וצ טָאג ?םנױזַא ָאד זיא עשזסָאװ --

 ןעמעװ ! ןעקנַאד וצ טָאג -- .ץפיז ַא טימ יז טגָאז --! ןגיוט ךיא לעװ
 ,טינ ךָאד ןעמ טעװ ןקינייּפ ןוא ,ונ !טינ םענייק 1 קישיונ ךיא .ןיּב

 ץקרעמפיוא ריא ףיוא טקוק ןוא רָאנעי טרעפשנע -- ...מה --
 ףרַאד שטנעמ רעליואװ ַא רָאנ ,םינ וליפַא ןעמ שעװ ןקינייּפ-- .םַאז
 : ...ןמיה ךיז

 י=טנע -4! ןענרעלוצסיוא רעװש סע ךיז ןיֹא ךייא ייּב ,,ונ --
 | .לֿכײמש'ַא טימ רעטומ יד טרעפ
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 ,רעמיצ ןרעּביא .ךרוד ךיז טזיירּפש ,עליײװ ַא טגייווש  רָאגעי
 .טנָאז ןוא ריא וצ וצ טייג

 ! ךייא רעװש רעייז ,ליפיֿפ !עלעּכָאּב ,ךייא רעש זיאפ --
 -- .טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא יז טוט--!רעווש זיא ןעמעלַא --

 םַאֿכ ךיא רָאנ ...רעגנירג זיא .,ןעייטשרַאפ עֿפלעװ ,יד רׂשפא
 | ...ןליװ טייל עטוג םָאװ ,ןייטשרַאפ ךיוא ןיוש

 יז זַא ,סע טסייה ,עלעּבָאּב ,סע טײטשרַאפ  ריא בוא ---
 .טסנרע רָאגעי טגָאז -1! ןעמעלַא ,קיטיונ ריא טייז ןעמעלַא

 ַא טייהדעקידעגייוש .טגנַאלרעד ןוא םיא ףיוא קוקַא םומ יז
 טסוהב יד שגײלעגמורַא ךַאלֿפַאז ןוא .קיאור יז טָאה גָאטייּב .לֿכיײמש
 :ןפורעגּפָא ךיז ןוא גנוצ ןטימ ןָאטעג קַאנקַא האנה ןופ טָאה רָאנעי זַא ,קיצנוק ןוא קנילפ ױזַא סע טֿפַאמעג ןוא ךַאלֿפיּב יד טימ

 ,שטייד רעתמא ןַא ךַאלטנייװעג טגָאזפ יװ ,"םוג רעייז, --
 יד טָאה ,עלעּבָאּב ךייא !רֹיּב רעמע ןַא םיוא טקנירט רע תעׁשּ
 עּבלעז יד ןּבילּנעג טייז ריא : ןטיכעגרעביא םינרָאג ךומַארעטיל
 רעטעג עלַא עשז ןלָאז .עֿכױה ַא ןוא עלופ א ,ייחמ ערעטלע עליואז
 ..!ּבױהנָא רעייא ןקילנַאּב טלעװ רעד רָאג ןופ

 ,אשמ ריא רעטנוא ןעיידד ןיא ןגיּפעג ,םורַא העש גלַאה ַא ןיא
 .קירנַאפ דעד ןופ רעױט םייּב ןענַאטשעג רעֿכז ןוא קיאור יז זיא
 בָארג ןבָאה ,ךַאלטרעװֿפעטש יד ןופ טֿכַארנעגפױא ,רעשזערשס ייווצ
 .ךיז טלדיועג ןוא ףיוה ןיא ןיירַא רָאנ זיאפ רעװ ,ןעמעלַא טּפַאשעג
 טימ לשטנעמ ַא סעפע ןוא טנַאיצילָאּפַא ןענַאטשעג ןיא םייזַא ןָא
 ?יא טקוה רעטומ יד .ןגיוא עקיטסַאה ןוא םינּפ ןשיוהַא ,םיפ עניד
 םיא ףיױא טקוק ,ןטייוצ ןפייא לקקַא .ןייא ןופ עלעשָא יד רעּב
 .ןָאמׁש ַא זיאפ ןַא ,טליפ ןוא -- ןעמערב יד רעטנוא ןופ

 ,ןטניה ףיוא טקוררַאפ ,לטיהַא ןיא גנוי רעטלזיירגעג ,רעֿכױה ַא
 ;םיא ןֿפזַאּב עֿכלעװ ,רעשזערטפ יד וצ טיירש

 זענעשעק ןיא טיג ןוא טֿכוז ּםָאק ןיא .,םילָאװיש  ,ריא --
 :טרעפטנע רעשזערטס יד ןופ  רענייא
 ...ָאטינ טשינרָאג םינּכ רעסיוא זיא ּפָאק ןיא .ריד ייּב --
 טבורפ רעּבָא ,טער -- עקַאט ךייא רַאפ זיא ןּמַאֿפ םיִנּכ --

 .רעטעברַא דעד ּפֶא ךיז טפור --!טֿפעה ןּפַאֿפ טשלָאקַא .ךיז
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 טייּפש ןוא קילּב ןקיטסַאה ַא םיא ףיוא טפרַאװ ןָאיּפש רעד
 | .םיוא

 "יא -- .רעמומ יד  טעּב --1 ןזָאלעגֿפרוד ָאד ךומ טלָאװ ריא --
 !םעצײלּפ יד טֿפערּבס ,אׁשמ ַא טימ שטנעמַא ,ךָאד שעו

 ךיז טלעטש --שזָארמס רעד םעכ טימ טיירש|--1 יג ,ייג --
 ...ןענעט ךיוא

 ףיוא ּפעט יד ּפָארַא םלעטש ,טרָא ריא זיּב טייגרעד רעטומ יד
 .םֹורַא ךיז טקוק ןוא םינּפ ןופ סייווש םעד ּפָא טשיװ ,דרע'ר

 העד ןוא ,וװעסוג רעדירּב יד ,סרעמָאלש וצ ףכיּת ןעייג ריא וצ
 :לוק ןפיוא ,ןעמערּב יד קידנעיצפיונוצ ,טנערפ ,יליסַאװ ,רערעמלע

 ? טֿפַארּבעג םעקּבַאּב --
 .יז טרעפטנע --! ןעגנערּב  ןגרָאמ לעװֿפ --
 ןגָאה רעמינּפ יד .ןמיס רעטדערענּפָא רעד ןעװעג זיא סָאד

 ןטלַאהנייַא} טינ ךיז ןעק ןַאװיא .ןענייש ןעמונעג רעדירּב יד ייּב
 :םיוא טפור ןוא

 ...ערעייט לרעטומ ,וד ךע -
 ןײרַא טקוק ,רעגניפ ץיּפש ירד ףיוא ּפָארַא ךיז שזָאל יליסַאװ

 לקעפ ַא עגר רעּבלעז רעה ןיא ןיירַא טקַאּפ ןוא ּפָאט ןיא טשרמולּכ
 | | .ןירַא םיזוּב ןיא ךַאלֿפיּב

 ןייג ןיוש רימ ןלעװ זאוו -- ,לוק ןפיוא רע טגָאז -- ןַאװיא --
 רע טְקַאּפ ןײלַא ןוא --! ןסעּפָא ריא ייּב ןייש ךימָאל ? םייהַא ןסע
 ףרַאד'מ -- ,לויטש יה ןופ םעװעלָאֿכ יד ןיא ךַאלּכיּב יד לייוװרעד
 ...עטרחוס עייג יד ןציטש ךָאד

 .רעדנַאנופ . ךיז שטֿכַאל ןוא ןַאװיא םיכסמ זיא-- ףרַאד'מ/ --
 ;סיוא טיירש ןוא םורַא קיטֿפױרָאפ ךיז טקוק רעטומ יד
 !עטלגערּפעג שיילפ !עסייה לדונ ,שיווק --
 ךָאנ לקעּפַא ,רעֿכיּב יד קידנעמענסױרַא טקרעמַאּבמוא . ,ןוא

 רעכיּב יד יװ ,לָאמ םעדעי ןוא .רעדירּב יד יז טגנַאלרעד ,לקעּפַא
 ,ןגױא עריא .רַאפ ףיוא טרעקַאלּפ ,טנעה עריא ןופ םסױרַא ןענייז
 ןרעטסניפ ַא ןיא עלעּבעוװש ַא ןופ רעיימ רעד יװ ,קעלפ רעבלעגַא יװ
 םיא וצ טרער יז ןוא ריציּפָא ןשימרַאדנַאשז ןופ םינּפ רעד ,רעמיצ
 :ההמש רעזייב ַא טימ רעטרעװ ןָא ךיז .רַאפ
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 ...לרעטעפ = ,ריד --ַאנ --
 :ןדירפוצ וצ יז טינ ,לקעּפ ןטייװצ ַא קידנּכעגרעּביא
 יי ...ךָאנ -- ַאנ ,ךָאנ ריד --ַאנ --
 ןרעטנענרעד ;טנעה יד ןיא ךַאלעסיש טימ רעטעּברַא וצ ןעײג

 טלעטש  ַאװ ָאמַאלװ ,ןֿפַאל וצ ךייה וועפוג ןַאװיא ןָא טּביױה ,ךיז יז
 ןוא ,להונ ןוא םיורק ןסיגרעדנַאנופ טמענ ןוא שעּברַא ריא פא קיאור
 :ךיא ןופ קזוח ןֿכַאמ םוועפוג יד

 !ענװָאלינ ,טעּברַא יז קנילפ יװ ,שֶא --
 טערַאמרַאפ טקרעמַאּכ -- ! ןּמַאֿכ זיימ ןענרעלפיוא ןעק טיונ --

 ,ַאקנ !ריא ןופ ןסירעגּפָא ןעמ טָאה רעזיימש = םעד -- .רעצייה ַא
 יװ טסעװ !רעמומ ,םינ עגאד ...לדונ םעקיּפָאק .יירד רַאפ גנַאלרעד
 .ןעמיקֿפרוד זיא'ס

 .םיא וצ יז טלֿכײמש -- טרָאװ-טוג ַא רַאפ קנַאדַא --
 :רע טעשטרוּב ,טייז ַא ןָא קידנעײגּפָא
 ...טרָאװשוג סָאד טָא ,רימ םע טסָאק רעייט טינ --
 -ענייא טקרעמַאּב --ָאטינ ןיא ,ןגָאז םיא לָאזס רעװ רעּבָא --

 טימ שטעוװק ַא טרעדנואורַאפ טומ ,לרעטכעלעגַא םימ דימש ַא
 :וצ יג ןוא סעציײלּפ יד

 ,ןגָאז וצ ןעמעװ ןָאמינ טרָאװטוג ַא -- רעדורּב ,,ןּבעל ַא טָא --
 ?ֵא ...םיא טרעװ םינ ןיא רענייק

 םעד ףייטש טֿפַאמרַאפ ,ףױא ךיז טלעטש װעסוג יליסַאװ
 :םיוא טיירש ןוא ,לטנַאמ

 1טלַאק ןרָאװעג זיאס ןוא ,עסייה טימ ןסעגעגנָא ךיז --
 טפױלטנַא ןוא ןַאװיא ךיז טלעמש ,םוא ךיז רע טרעק דלַאּב

 .קידנפייפרעטנוא ,,ךיוא
 :טיירש ןוא ןדירפוצ טלֿפימש = ַאװָאפַאלװ
 : !ךיוי ,לדונ ,טיורק ,עפייה ,עסייה --
 ריא ןז םעד ןלייצרעד םעװ יז ױזַא יװ ,םעד ןנעװ טרעלק יז

 םנומ םינּפ רעבלעג רעד ץילַא טייטש ריא רַאפ ןוא ,ֿפורּפ ןטשרע
 םינּפ ןפיוא ךיז ןגעװַאּב ןרָאלרַאפ .טניוטשרע ןוא זייּב ,ריציּפָא
 ?םיוא ןיא ,רעטשרעּבױא רעה רעטנוא ןופ ןוא ,ןצנָאװ עצרַאװש
 ןופ יי רעסייו רעד סיהַא טצנַאלג םיל רענעּביוהעגפיוא גנונער

115 



 ,לגיומ ַא יװ ,טרעטַאלפ ןצרַאה ןיא .ןייצ עטקירדעגפיונוצ ףייטש יד
 קנילפ ןוא ,ערטיֿפ ןרעטיצ ןעמערּב יד ,ריירפ עפרַאש/ַא טגניז ןוא
 | :ךיז רַאפ יז טדער ,טעּברַא ריא קידנעומ

 ...ךָאנ .ַאנ ...ַאנ ,ךָאנ ריד .ַאנ --
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 סָאװ ,םיינ םעּפע ןצרַאה ןיא טליפעג יז טָאה גָאט ןצנַאגַא
 רעד ךָאנ טָאה יז ןעװ ,שנוָאניא ןוא .טלטרעצעג םענעגנָא יז טָאה
 -םנעפ ןרעטניה ןופ ךיז טָאה ,יימ ןעקנורטעג ןעירַאמ ייּב טעּברַא
 רעד רעּביא סעטיּפַאק עשידרעפ ןופ ןעשטּפָאמ סָאד טרעהרעד רעמ
 .?םיוא ןיא יז .םימש עטנַאקַאּב ַא ןָאטעג גנולק ַא טָאה'ס ןוא עטָאלּב
 --יז טרעה ; ריש רעד וצ ,ךיק ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ,ןעגנורּפשעג
 ,ןגױא יד ןיא רעטסניפ ריא טרעװ  ץימע ןיוש טייג זיוהריפ ןרעּביא
 .סופ ןטימ ריט יד סיוטש ַא טוט ןוא טנַאװ רעד וצ וצ ךיז טרַאּפש יז

 םיטש עטנַאקַאּכ ַא ןרעה ךיז שזָאל -- !ָאקנענ ,טנװָאנ םוג --
 .טנעה עגנַאל ,ענעקורט רָאּפוַא ןעלסקַא יד ףיוא טליפרעד יז ןוא

 ףעד קיטייצנייא טרעקַאלפעגפױא ןּבָאה ריא ייּב ןצרַאה ןיא |
 שַאלפעגפיוא .ןעיערדנַא ןעז וצ החמש יד ןוא גנושיוטנַא ןופ גָאמיײװ
 ,ליפעג ןקידנענערּב ,ןסיורג ןייא ןיא ןמָאנעגנעמַאזוצ ךיז ןוא טרעק
 שנורַא ,עילַאװֿכ רעסייה ַא םימ ץרַאה סָאד ןטפָאלּפעגמורַא טָאה סָאװ
 טקירדעגוצ םינּפ ןמימ ןיוש יז טגיל שָא ןוא -- ןּביוהעגפיוא ,ןעמונעג
 טנעה ענייז ,ךיז וצ ןקרַאטש וצ ריא טקירד רע .טסורּב םיירדנַא וצ
 רָאה עריא רע טעלג ,רעטרעװ ןָא ,ליטש טנייװ רעטומ יד ,ןרעטיצ
 | :ןעגנזעג טלָאװ רע יװ ,שדער ןוא

 ךייא ּביגֿפ ,ץרַאה סָאד טינ ךיז טסע ,ָאקנענ ,טינ טגָאלק --
 ןײװַאּב םוׁש ןייק !סױרַא םיא ןעמ זָאל ןֿכיגניא -- טרָאװנרע ןיימ
 ...שיפ עטֿפָאלעג יװ ,ןגייוװש טייל*הרנח עלַא ,םיא ןנעק ָאשינ

 טריפ ןוא טנַאה רעגנַאל ןייז םימ העטומ יד םורַא םמענ רע
 עקיטסַאה טימ ןָא יז טּביױה ,םיא וצ טקידדעגוצ .רעמיצ ןיא ןיירַא יז
 =רעשז ןוא םינּפ ןופ ןרערט יד ןשיװּפָא ,עקרעװעװ ַא ןופ ןעגנונעװַאּב
 | :רעטרעװ ענייז יז טננילש ,טסורּב רעצנַאג רעד טימ ,ענ

 ציירפ ןוא טנוזעג ןיא רע ,לוװַאּפ ,ןסירעג ךייא טזָאל רע --
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 ןַא טָאה'מ ! עמרוט ןיא ןליפַא ךַאלגנע ,ןּבעג רָאנ ןעקיפ יװ ,ךאל
 ,עשימָאטש ןוא עקירעזנוא ,טקַאּפעגנָא ןַאמ טרעדנוה רעֿכעה ,םלוע
 ןופ גנוטלַאװרַאפ יד .ריפ -- יירד וצ ןעמ טציז קרעמַאק ןייא ןיא
 רעייז ןוא עטכעלש ןייק טיג ,עקירהשקשינ ַא דָאהג זיא עמרוט
 ןעמרַאדנַאשז יד ריא ףיוא ןכָאה טערַא ליפױזַא -- ֿבנַא טרעטַאמרַאפ
 ,(* עװטסלַאשטַאנ יד ,ליפוצ טינ יז טעװעדנַאמָאק 1 ןפרָאװעגפױרַא
 זנוא טלעשש ,למיב ַא ןייַא ןיוש ךיז טלַאה ,הרֿבח ריא--: ץילַא טגָאז ןוא
 עמ .;.ןייז וצ ףרַאדפ יװ ,ץלַא טייג ,ונ :לסופ ןייק רעטנוא שינ
 ןעמ טלייט ןסע ןטימ ,רעּביא ןעמ טיג רעֿביּב ,ךריח ךיז טסעומש
 .ץֿפײװ ַא רעּבָא ,עקיצומש ַא ןוא עטלַא ןַא !עמרומ עקיואװ ַא .ךיז
 ,קלָאפ .ליואװ ַא ךיוא ןטנַאטטערַא-עלענימירק יד .עגנירגַא ןוא ַאזַא
 ןוא ןעניקוּב ,ךימ ןעמ טָאה ןזָאלעגסױרַא .ךסַא פיוא זנוא ןפלעה
 -- ןעײרפַאּב ךיוא ןעלװַאּפ ןעמ טעװ ֿבורקּב .ןרָאװעג גנע -- ריפ ,ךָאנ
 ,תועמשמ ,ןיוש שעוװ וָאקישטשװָאפעיװ טָא .יױזַא רעֿכיז ןיוש זיא סָאד
 רע .ךַאליײרג םיא ףױא םעּכ ןיא זיא'מ ,ןציז ןעמעלַא ןופ רעגנעל
 םיא ןענעק ןעמרַאדנַאשז יד :רעהפיוא ןָא רָאג ןעמעלַא ייז טלדיז
 טפשמ ַא וצ רָאג לָאמַא ךָאנ ךיז ןעק רע -- .ןעזנָא טינ ןגיוא יד ןיא

 טרער לװַאּפ .ןֿכערּבנָא רענייּב יד םיא ןעק'מ טַאלג רעדָא ןענידרעד |
 ןעלדיז ןייד ןיפ ךָאד ןלעװ יז :יַאלָאקינ ,ףיוא רעה -- : ןייֵא םיא
 רעד ןיפ ייז לעװֿכ -- :טעיאװ רע רָאנ -- "! ןרעװ טינ רעסעּב ןיוש
 ,םוג ךיז טלַאה רעד ,לװַאּפ טָא "!ןצַארקּפָארַא ,הּכמַא יװ ,דרע
 ריא ,ןזָאלּפָא ןכיגניא ןיוש םיא טעװמ .טסעפ ,ךיילג ןעמעלַא טימ
 , ,..ןּביולג רימ טגעמ

 ןלַאלדניײרמ ַא טימ רעטומ יד טקיאורַאּב  טגָאז --! ןֿכיגניא --
 !ָאי ,ךייַא ּבױלגֿפ -- .לֿכיימש

 יימ לזעלגַא ןָא רימ עשו-טסיג ,ונ !טוג ןיא ,יזַא בוא --
 ;טםײצ יד טּבעלעג סע ךיז טָאה יװ ,טלייצרעד ןוא

 טנעַאנ .ַאזַא ,רעטלֿכײמשעצ ַא ןצנַאנניא ,ריא ףױא טקוק רע
 א ףיוא טנייש ןגיוא עקידכעלייק ענייז .ןיא .ןוא רעליואװ ,רעמ
 .קנופ  רעקיטעמוא לסיב ַא ,רעֿכַאלּביל

 יה טגָאז --!רעייז ,ַאשוירדנַא ,ּביל ךַאלײרג ךיוא .ָאה'5 --
 ,טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ (*
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 סָאװ ,םינּפ ןרַאד ןייז קידנטֿכַארטַאּב ,ץפיז ןפיטַא טימ ,רעטומ
 .רָאה סעטסוק עלעקנומ טימ ןרָאװעג ןסקַאװַאּב שימָאק ענדָאמ זיא

 טָאה ריא ,סײװֿכ .,.קינײװ םומ וליפַא ךיז ןגונַאּב ךיא ןוא --
 ץרַאה סיױרגַא ,ןּביל וצ ןעמעלַא תלוֿכיּב טנעז ריא ,ּביל ךיוא ךימ
 ןפיוא ךיז טגיװ ןוא ;ָאכָאֿפ רעד ּפָא ךיז שפור-- !ריא טגָאמרַאפ
 | ,לוטש

 ןיטשַאּב יז ליװ--ּביל םרעדנוזַאּב ךיא ּבָאה ךייֵא | ,ןייג --
 ןעוועג אגקמ טייל ריא ןטלָאװ ,רעטומ ַא טָאה ריא ןעװ -- םריא ףיוא
 .ןיז .ַאזַא ףיוא

 םימ םיא טבייר ןוא ּפָאק ןטימ לסיירט ַא לָאֿפָאֿכ רעד טוט = |
 | :טנעה ערייּב

 רע טגָאז -- ...ןעמַאמ ַא ךיוא ְךָאד ךיא ּבָאה ואוו-ץעגרע --
 ,ליזאש

 ז טפור --? ןָאמעגפיױא טנייה ּבָאה'5 סָאװ ,טסייװ ריא --
 ןופ רעמרעװ יד קידנעגנילש ,קיטסַאה טמענ ןוא ,םיוא גנולצולמ
 ןגָארשעגרעּבירַא טָאה יז יױזַא יװ ,ןלייצרעד אמזוג טימ לסיּב ַא ,האנה
 | .רוטַארעטיל יד קירּכַאפ יד ףיוא

 דלַאּב ךיז טֿפַאל ,ןגיוא יד רעדנַאנופ טיירּב הליחּתכל רע טנפע
 העגניפ יד טימ ךיז טלענש ,םימ יד טימ טפרַאװ ,רעדנַאנּפ ךיוה
 :ההמיש טימ םיוא טיירש ןוא ּפָאק ןיא

 םָאד !טינ רעטֿפעלעג ןייק רָאג ןיוש זיא סָאד ,ונ :ָאהָא --
 סָאר טָא ! ןייז ןרירפוצ לָאמניײא ןייש טעװ לוַאּפ ! ךַאז ַא ןיוש זיא
 ןצז םָאװ ,ןעמעלַא רַאמ ןיא ,ןעלװַאּפ רַאפ ,ָאקנענ ,םוג זיא
 !מוג ןעמעלַא רַאפ ,םיא טימ

 ,ךי טגיװ ,טפייפ ,רעגניפ יד טימ טקיצטנַא טקַאנק רע
 פא ןלופ ,ןקרַאטש ַא ריא ןיא םיױהַא טפור ןוא קילג ןופ טנייש
 -י | .גנַאלק

 ךיז טלָאװס יװ ,יױזַא סױרַא יז שדער -- רעניימ רעקניּביל --
 רערעמױלַא יװ ןטלָאװ םיא ןופ ןוא ץרַאה סָאד טנפעעג ריא ייּב
 טימ לופ ,רעטרעװ .עקידעּבעל + קידנליּפש טצירּפשעגסױרַא לַאװק
 -ָאג -- טֿכַארטעגנירַא ןּנעל ןיימ ןיא ךיז ּבָאה'5 -- .ריירפ רעליטש
 ,םעלק :טּבעלעג ךיא ּמָאה סָאװ ּבילוצ ,ונ :עטסירֿפ:עפוסי ,וינעט
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 טינ ךַאזנייק ,ןַאמ ןרעסיוא ,ןגיוא יד ןיא ןעזעג שג םעגייק ,עצַארּפ
 ,ןעזעג טינ -- ןסקַאװעג זיא ַאשַאּפ יװ ןוא :ארומ רעסיוא ,טליפעג
 !טסואוועג טינ -- ןּבעל םנַאמ ןרַאפ טַאהעג ביל םיא ּבָאה'ֿכ וצ ןוא
 --ןגעלעג סנייא ןיא רָאנ ןענייז ןעקנַאדעג עלַא ,עניימ תוגאד עלַא
 םיא טייצרעד וצ ,ןענעמרָאקוצנָא קַאמשעג ןוא טָאז היח ןיימ יװ
 םעלק טימ לָאז רע ,ןרעװ טינ םעּכ ןיא לָאז רע ,ןפערטוצ ץלַא
 טינ קנעדעג5 רעּבָא !ןּבָאה תונמחר קָאמַא שטָאֿכ ,ןעשַארטס שונ
 ,טּבעלעגּפָא יזַא רָאי קיצנַאװצ .טַאהעג תונמהר לָאמַא ןּבָאה לָאז רע
 .ׂשֹנ ךיא קנעדעג - ןעװעג ןהנותח רעד ןיּב ןיא סָאװ ןוא
 .מיִג טשינרָאג ךיא עז ,עדנילב ַא יװ ,ןוא -- ןענָאמרעד ךיז םעניֿכ
 םימ רימ ןענייז ףרָאד ןייא ןופ -- שטיזָאנַאװיא רָאגעי ָאד ןעװעג
 ,ךיא קנעדעג רעזייה יד -- ךיא ןוא ,ץנעי ,סָאד רע טלייצרעד .םיא
 ,ןשטנעמ ירד ,טּבעלעג ןנָאה יז יװ רָאנ ,ךיא קנעדעג -- ןששנעמ יד
 , ןסעגרַאפ -- ןפָארטעג טָאה ןעמעו ייּב סָאװ ,טדערעג ןּבָאה ייז סָאװ
 .תופרש  ייוװצ -- ךיא קנעדעג תומרׂש ! ןענָאמרעד טינ ךיז ןעקיֿכ
 המשנ יד שטקַאהרַאפ ,ןגָאלשעגסױרַא רימ ןופ ןיא ץלַא ,סיוא שזייוו
 ...םינ טרעה ,ןרָאװעג הנילּב יז ןיא ,טסעפ

 שיפ ַא יװ ,טפול יד ענדעשז טגנילש ,םעטָא םעד ּפֶא טיצ יז
 רעטייװ טדער ןוא טנרָאפ ףיוא םיוא ךיז טנייּב ,השּי רעד ףיוא
 | : םיטש רעקירעדינ ַא טימ

 טשרע -- ןיז םוצ ךיז ךיא ּפַאֿכ ,,ןנרָאטשעג זיא ןַאמ רעד --
 =נורַא םיא ףיוא תונמחר ַא ךימ טָאה .קעװַא םיכרד יד טָא ןיא זיא רע
 עשז יװ--רע טעװ ןעמוקמוא .תונמחר ענרעשז ַאזַא -- טּפַאלעג
 דהּפ לפיװ ,ארומ לפיװ .טלעװ רעד ףױא ןּנעל ןיײלַא ךיא לעװ
 טֿפַארטעג ּבָאה'ֿפ ןעװ ,ןסעגעג ךיז ץרַאה סָאד ,ןטילעגסיוא ךיא ָאה
 ...לרוג ןייז ןגעװ

 טרער ןיא ּפָאק ןטימ ליטש טלקַאש ,ןגיװשטנַא שרעװ יז
 :קינצפיז ףיט םױרַא

 ...! עשרעבייװ יד ,עּביל רעזנוא ,יז זיא קיצוננגייאמוא .טינ --
 ףיױא טָא רעּבָא ךיא קוק .קימיונ ןפרַאד רימ סָאװ ,םָאד ןּביל רימ
 ריא טפרַאד סָאװ ףיוא ןוא-- רעמומ רעד ךָאנ טקנעּב ריא -- ךייא
  ,הסימּת ןיא ןעײג ,קלָאפ ןױַאפ ןרייל עקירעביא עלַא טָא ןוא יז
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 ןעיײג עגנזי ךַאלדיימ ...ןעמ טגנעה -- ךמ ַא ,ןּברַאמש ,ריּביכ ןיא
 ...ןגער{ ןיא ,יינש ןיא ,עטָאלּב ןיא , ןײלַאנײא ,טֿכַאנ רעד ייּב

 העװ ,ייז םניירט רעװ ...זנוא וצ טָאמש ןופ טסרָאיװ ןּביז ןעייג
 ןצונ םוׂש ןָא ןּביל יז טָא ...!עּביל ןגָאמרַאפ ייז טָא ? יז טסייה
 !ױזַא םיג ןעקֿכ --ךיא רעּבָא !ַאשרדנַא ,ןּבױלג ייז : ךיז .רַאפ
 !עטנעָאנ ,ענעגייא רָאנ ּביל ךיא

 ןופ ּפָא טרעק רע .לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז --!טנעק .ריא | ,ןייג --= =
 טנעה יד טימ ךַאלטניײװעג יװ ,קרַאטש טּבייר ןוא םינּפ םעד ריא
 רעּבָא ,עטנעָאנ סָאד ןּביל עלַא -- .ןגיױא יד ,ןקַאּב יד ,ּפָאק םעד
 ! ךס ַא טנעק ריא !טנעָאנ ךיוא -- עמייוו סָאד זיא ץרַאה סױרגַא ןיא
 ...עֿכַאלרעמומ םָאד ךייַא ייּב זיא קרַאטש

 םוג זיאס ,ךָאד ליפ ךיא -- .ליטש) יז .טגָאז -ןנ יַאוולה .--
 ,רעמ ךָאנ ךייַא ,ךיא ּביל רשפא -- ,ךייַא ךיא ביל טָא ? בעל וצ יװַא
 -ַאכ טימ רע ליװ טָא ...ַאזַא רענעמָאלשרַאפ ַא ןיא רע .ןעשַאּפ יװ
 ...ןופרעד טגָאזעג טינ ,ןעמַאמ ַא ,רימ ןוא ...ןּבָאה הנותה ןעקנעש

 .םוג סע םיײװֿכ -- .לָאֿפָאֿפ רעד טרעפשנע -- !קיטֿפיר .שינ --
 --ןּבָאה הנותה רעּכָא !תמא-דּבכיל ךיז ןּכָאד ייז !קיטֿכיר םינ
 --לװַאּפ רעּכָא ,טלָאװעג רשפא ןיוש טלָאװ יז ! ןיינ ,טיג ןּבעל ןיא
 ...טינ ןפיא םוׁשּב

 ןוא טרעלקרַאפ ןוא ליטש רעטומ יד טגָאז --? רָאג  ױזַא --
 -- .םינּפ סלָאֿפָאֿכ ןפיוא ּפֶא קירעיורט ךיז ןלעטש ןגיוא עריא
 ...םע טסייה ,ֿבהקמ יז ןענייז ןשטנעמ 1 רָאג ױזַא .ָאי

 ליטש ּפַא ךיז טפוח--:ששנעמ רענעטלעז ַא זיא סװַאּפ/ --
 !שטנעמ רענרעזיא ןַא -- .לָאֿכָאֿכ רעד

 -ומ יד רעטייוו טדער -- !עמרוט ןיא רע שציז -- טָא טציא .--
 רָאנ ...ןגעװשנייז ןופ רעמיצ ,ארומ ץלַא ּבָאה'ֿכ -- .טרעלקרַאפ רעמ
 נא ןַא החּפ רעד ןוא שרעדנַא זיא ןּבעל סָאד .רעירפ יװ ,טינ ןיוש
 ןוא !טרעטיצעג ןעמעלַא בילוצ ,תונמחרַא ןעמעלַא ףיוא -- רערעד
 . טקוק ,טנפעעג ןגיוא יד טָאה המשנ יד -- ןטיּבעגמוא יװ ,ץרַאה סָאה
 ײטשרַאט ןֿכַאז ךס ַא ,ךַאליײרפ ןוא קימעמוא ריא זיאפ ןוא -- יז
 טָאג ןיא טּבױלג ריא סָאװ ,ױזַא רימ טפידדרַאפ'ם| רעּבָא ,םינ ךיא
 -- םייװ ןוא עז'כ רעּבָא ! ןלַאמרַאפ ,תועמשמ ןיוׁשו זיאס ,וג ...! טינ
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 יסיוא ,ןעוועג ֿבירקמ ךיז טָאה ריא :ָאי ,ריא טנייז ןשטנעמ עליואו
 ןרַאפ ןרעטיּב א ןּבעל ַא ,קלָאפ .ןרַאפ ןרעווש ַא ןבעל א טלייװעג
 "רעד ,טֿכַאנייּב לָאמַא טפערט -- ְךייַא טימ ךיא בעל טָא ...תמא
 יד םימ טָאה'מ םָאװ ,עניימ תוחוּכ יד ,עקילָאמַא סָאד ךיז טנָאמ
 טּפַאֿכ --ענעגָאלשעגרעדינ סָאד ,סניומ ץרַאה סָאד ,ןטָארטעצ םיפ
 ...ךרוד ןיא ךרוד ןײלַא ךיז ךיא עז רערעמ ץלַא -- ןרָאװעג בעל םָאר ףעגנירג -- הָאד ןוא :רערעשיכ ַא תונמהר ַא ןײלַא ךיז ףיוא ןָא ךימ

 םיפ יד טימ ןרַאש וצ טינ ךיז טימַאּב ,ךיז טלעטש לָאֿכָאֿפ רעד
 ,רערַאד ַא ,רעֿכױה ַא ,רעמיצ ןרעּביא ןזיײרּפש קיטֿכױרָאפ טמענ ןוא
 .תונויער ןיא ןעקנוזרַאֿפ

 מָא ךיז רע טפיה-- טגָאזעג ריא טָאה טרָאװ ןתמֶא םעד --
 טָאה ,רעקניגנוי ַא ,דיי ַא שטרעק ןיא ןעװעג .ןקיטכיר םעד -- .ליטש
 ;ןּביױשעגנָא םניזַא לָאמנייא .ןוא .טסַאּפרַאפ רעדיל רע

 תמא םנומ חוּכ רעד ןוא -- =
 תונּברק עקידלושמוא יד
 ! ןייז םיתמ-היחמ טעװ

 טיומ םוצ שטרעק ןיא ײצילָאּפ יד ןטרָאד טָאה ןיײלַא םיא --
 תמא םעד טָאה רע !קיטליװ םינ ךָאד ןיא סָאד רעֶבָא ,טתיממעג
 ךיוא ריא טייז ׁשָא ...טייזרַאפ טייל ןשיװצ תמא ךסַא ןוא טסואוועג
 ...ןּבירשעג קיטֿכיר טָאה רע ...ןברק רעקידלושמוא ןַא

 ףייר'ֿפ --- רעמומ יד רעטשייוו טגָאז -- טציא ךיא דיר טָא --
 ץנַאגַא !טינ  ןרעיוא .עניימ .יורטעג ןיא ןייַא ןײלַא ךיז רעה ןוא
 םעד ױזַא יװ --סנייא ןנעװ רָאנ טרעלקעג הימּת ,ןגיװשעגּפָא ןּבעל
 .ַאּנמוא םיא ןפוטשכרוד ,ןדיומוצפיוא םודַא ךרוד זיאק יװ גָאט
 ךיא רעלק - טציא ןוא .ןעפעשט שינ ךימ רָאנ לָאזמ יּבַא ,טקרעמ
 םישעמ יד שוג יױזַא טינ ךיא . ײטשרַאפ( רשפא -- ןעמעלַא  רַאפ
 ,תונמחר ַא ןעמעלַא ףיוא ,טנעָאנ רימ ןענייז -- עלַא רענָא ...ערעייא
 .--ַאשוידדנַא ,ךייַא רַאפ ןוא .טכוזעג םטוג ךיא טלָאװ ןעמעלַא רַאפ
 ...טרעדנוזַאּב

 :טגָאז ןוא ריא וצ וצ רע טייג
 ...ןרייר שינ ןעמ ףרַאד רימ ןגעװ !קנַאדא --



 לסיירט ַא ,קירה ןקרַאטש ַא טוט ,ץנייז ןיא טנַאה ריא טמענ רע

 ,גנוגערפיוא ןופ טרעטַאמרַאפ .טיז ַא ןָא פא ךיג ךיז טרעק ןֹוא

 טרעקַאלפ ןצרַאה ןיא .טנייווש ןוא םעפעג יד סַאזגנַאל| רעטומ יד טשַאװ

 ןרעּביא טייג לָאּלָאֿכ רעד .ליפעג רעמירַאװ ,רערעטנומ ַא ריא ייּב ףיוא

 :ריא וצ טגָאז ןוא רעמיצ

 .רניירפ ַא לָאמַא ןוָאקישטשװָאפעיװ טלָאװ ריא ,ָאקנענ ,טָא --

 רעפואימ ַאזַא -- עמרוט ןיא טציז עטַאט ןייז !טגָאזעג טרָאװ ךַאל

 טינ ןיא .םיא רע טלדיז ,רעטסנעפ ןופ יַאלָאקינ םיא טעזרעד !ןקו

 ,טניה ביל טָאה ...יַאלָאקינ ,רעשוגַא ךָאד ןיא רע ןוא !יױזַא םוג

 רע ןעק ןעונָא - ןשטנעמ רעּבָא ,שינעפעשַאּב ץֿכַאלטיא ןוא ןיימ

 ! ןשטנעמ ַא ןריפרעד ןעקימ סָאװ וצ ,טֶא ! םינ יז

 םויהרע םייו'מ ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ יא רעמומ ןייז --
 רעטומ יד טגָאז -- ,רוּכׁש ַא ןיא ֿבנגַא -עטַאט רער ,ריא ןופ טינ

 .טֿכַארטרַאפ

 יד םיא טָאה ,ןּפָאלש ןייג ןּבילקעג ךיז טָאה ײרדנַא תעשּב

 טניילעג ךיז טָאה רע זַא ןוא ,טמלצעגרעּביא טקרעמַאּבמוא רעטומ

 :טגערפעג לישש םיא יז טָאה ,טייצ העש בלַאה ַא רעּבירַא זיאס ןוא
 ?ַאשוירדנַא ,טינ ךָאנ טפָאלש ריא --
 ?זיא םָאװ . ,ןיינ --
 !טֿפַאג עטוג ַא .טינרָאג --
 ןוא רַאּבקנַאד רע טרעפשנע -- ! קנַאד ַא ,ןָאקנעג ,קנַאד|ַא --

 אַז

 ןעגנַאנעגצ אֶׁשֹמ ריא טימ זיא עטלַא יד ןעװ ,ןגרָאמ ףיוא

 בָארג רעשוערטס יד ריא ןּבָאה ,קירּכַאפ רעד ןופ ןרעיוט יד וצ

 ץֹלַא ןוא ררע'רד ףיױא פעט יד ןלעטשּפָארַא ןסייהעג ,טלעטשעגּפָא
 .טקוקעגֿפרוד םַאזקרעמפיוא

 קיאח יז טָאה --!עניימ םילֿכַאמ יד ןליקוצי טעװ ריא --
 עריא טּפַאטעגמורַא ּבָארג ןבָאה יז ןעװ ,טייצ רעד ןיא ,טקרעמַאּב
 ,ןֿכַאז

 .שזָארמס ןייא טגָאזעג ןיב טָאה -- ! גייווש -- 

12 



 ץעצײלּפ ןיא ןָאמעג םוטש ַא טֿכײל ריא טָאה רעמייווצ רעד
 :טײקרעֿכיז טימ טגָאזעג ןוא

 1 ןַאקרַאּפ ןרעּביא טפרַאװ עמ --? טגָאזעג ךייא ךיא ּכָאה סָאװ --
 ,וָאזיס רעטלַא רעד ןעננַאגעגוצ ריא וצ זיא רעטשרע רעד

 :טנערפעג ליטש ןוא טקוקעגמורַא ךיז
 ?רעמומ ,טרעהעג --
 ?טָאװ --
 יה ,טושּפ ...ךיז ןזיװַאּב רעדיװ ! ךיא ןיימ ,ךַאלריּפַאּפ יד --

 ןטסערַא יד ריד וטסָאה טָא .ןטָאשעגנָא םוטעמוא ,םיורּב ףיוא ץלַאז
 --טצעזעגניײרַא ןעמ טָאה ,קינעמילּפ ןיימ ,ןעניזַאמ !םעיזיװער יד שימ
 טָא ,ונ ...ןעמונעגוצ ךיוא ןוז ןייד ?טריפעגפיוא ןעמ'ט סָאװ ןוא
 !טעּברַא רעייז טינ זיאס ןַא ,טציא ךָאד ןעמ טעז

 :טקידנע ןוא הרָאּב יד טעלגַא טוט רע
 ; תובשהמ יד רָאנ ,רקיע רעד ָאד ןענייז ןשטנעמ יד טינ --

 .ןמַאֿפ שינ ןעמ ןעק ייז ,יילפ ןייק שינ ןענייז -- תוֿבשחמ ןוא
 רעד ףױא קוקַא טוט ,טנַאה ןיא דרָאּב יד ףיונוצ טמענ רע

 :קידנעײגקעװַא ,טגָאז ןוא רעמומ
 קיטעמוא לָאמַא יץמ וצ ןיירַא טינו וטסמוק סָאװרַאפ --

 ...ןײלַא ענייא ,תועמשמ  ךָאד .
 ?רעמיוא רעד וצ וצ םַאזקרעמפיוא ךיז טקוק ןוא םיא שקנַאדַאּב יז

 יד קידנעיירשסיוא .,קירּכַאפ רעד ףיוא טייקידעכעל .רעכַאלנײװעג
 ךיז ןעמוק  ,ןדירפוצ םעּפע ןענייז עלַא? .ןגרַאװנסע ענעדיישרַאפ
 םוצ ךעצ ןייא ןיפ רעּביא ןפיול ,רעדנַאניפ ךיז ןעיײג ,ןעמַאזוצ
 ךיז ןליפ ךיח טימ טּפַאזעגנָא ןיא םָאװ טפול רעד ןיא .ןטייווצ

 ןרעה ךיז ןזָאל ןטרָאד ןוא ָאד .ןעגניאייו: עטסיירד ,ערעשנו
 מייצ ןופ ,ךַאלטרעװכעשש עֿכױה ,ןעיירשעגסיוא עקידנרעטנימפיוא
 ,קידעּבעל סדעדנוזַאּב זיא גרַאװגנוי יד .םעקנושַארטס וליפַא טייצ וצ
 םורָא טייג טגרָאזרַאפ .קיטֿפיזרָאפ ןעלֿכײמש רעטעּברַא עטנרָאיַאּב
 -ַאּב ,רעטעברַא יד ןוא ,ײצילָאּפ םורַא טפיול'ס ,(* עװטסלַאשטַאנ יד
 בוא ,רעדָא ,ןייגרעדנַאנופ םַאוגנַאל ךיז ןעמענ ,ייז קידנקרעמ

 ,טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ (*



 קידעגייװש ןקוק ןיא ןֿכערּפשעג יד רעּביא יז ןקַאה ,ןייטש ןּביילּב יז
 | | .רעמינפ  עזייּב ,עטֿכַארּבעגפױא ערעייז ןָא

 .סע .ןשַאװעגסײא ןייר יװ ,סיוא סעּפע ןעעז רעטעברַא עלַא
 ןופ רוניפ עֿכױה יד ןגיוא יד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טפרַאװ
 .טֿכַאל ןוא רעדורּכ ןיז םחַא טייג זנַאגַא יװ ; װעמוג ןרעטלע

 רעד טירט עמַאזגנַאל טימ ךרוד ןעײג רעטומ רעד ייּבראפ
 קישטשלעבַאט רעד ןוא ווָאליװַאװ ךעצ ןשרעלָאטק ןופ רעטסיימ
 םעד טפרַאװרַאפ קישטשלעּכַאט  רערענָאמ ,רעניילק רעד .יַאסיא
 טקוק ,סקניל ףיוא זדלַאה יד םיוא טגיוּב ,ךייהרעדניא ףיוא ּפָאק
 ןירַא םינּפ םענעזָאלבעגנָא ,ןֿכַאלנעװַאּבמוא ןייז ןיא רעטסיימ םעד
 :לדרעּב ןמימ קידנעלסיירט ,ךיג טדער ןוא

 ,םענעגנָא סע ןיא ייז ,ןֿכַאל ,שטיוָאנַאװיא .ןַאװיא | ,ייז --
 טָאהס יװ ,גנונדרָא-הֿכולמ יד ןרעטשעצ ןגעװ ךָאד טייג ָאד םגד
 ףרַאד ,שטיוָאנַאװיא ןַאװיא ,ָאד .רָאטקעריד רעה רעד שנַאזעג
 ...ןעמ ףרַאד ןרעקַא עקַאט רָאנ ,ןטעי טינ ןיוש ןעמ

 ענייז ןוא ןטניה ףיוא טנעה יד טגײלרַאפ ,טייג וָאליװַאװ
 .טקירדעגפיונוצ קרַאטש ןענייז רעגניפ

 -- טסליװ וד פָאװ ,רעּבעל רעשיטניה ,ןשרָאד ךיז קורד --
 !ןעפעשט םינ :טפלָאז ךימ-- ךימ רעּכָא-ןלוק ןפיוא רע טגָאז

 :עידומ רעטומ רעד ןיא ןוא וועסוג יליסַאװ וצ טייג
 ףימ טָאה'פ ,ןסע גָאטימ ריד ייּב רעדיו טגייה לעװ ךיא -+

 ! טקעמשרַאפ
 טקידנע ןוא ןגיוא יד טערומשזרַאפ ,םיטש יד ּפָארַא שזָאל ןוא

 :ליטשו
 .ַאמַאמ -- טוג !היחמ ַא- ,לטניּפ ןיא ןפָארטעג ?טעז ריא --

 | י ! טוג רעייז ,עש

 טלעפעגס .ּפָאק ןטימ םיא וצ ךַאלדניירפ טלקָאׁשו רעטומ יד
 טרער ,לַאטרַאװק ןיא ץגש רעטסערג רעד ,גנוי רעה טָא סָאװ ,ריא
 עניימעגלַא יד ריא טלעפעגס ; יז טצריא ,דוס-יּפ=לע ױזַא .ריא טימ
 :ךיז רַאפ טרעלק יז ןוא קירּנַאפ רעד ףיוא גנוגערפיוא

 | }ךיא טיג ןעװ ,ונ --
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 ןוא רעטעּברַאצרַאװש יירד ריא ןופ םייװ טינ ּפָא ךיז ןלעטש
 ;סורדרַאפ שימ ,ליטש  טגָאז רענייא

 .ןענופעג טינ ץעגרע --
 ,ןענעייל ינ ןעק ךיא 1 ןָאמ ךרָאה ַא טפרַאדעג ,דָאשזַא --

 טקרעמַאּב -- ! ןײרַא פיר ןטעניז ןיא ןפָארטעג יז טָאה'מ ,עז'כ רעּבָא
 | .רעשייווצ ַא

 ;רָאפ טגייל ' ןוא םוא ךיז םקוק רעטירד רעד
 .ןענעיילרעּביא ךייַא לעװיכ --.בוטש:לסעק ןיא טמ ק - =

 .קנואו ַא ריא וצ טוט ןוא וועסוג שעשטּפעש ,טקרי סע |
 .גיוא א ןעמ

 יז טָאה טציא --ץֿפַאליײרפ ַא ןעמוקעג ַאװָאטַאלװ ןיא םיהַא
 .ךַאלטעלּב יד ןקריװ סע קידעבעל יװ ,ןעזעג ןיײלַא

 : ,ןענעייל טינ ןענעק ייז סָאװ ,ןשרָאד טסירדרַאפ ןששנעמ --
 ןוא ,טנעקעג טייהרעגנוי טָא ךיא .ןוא -- .ןעײרדנַא וצ יז טגָאז --
 | ! ןסעגרַאמ

 .לָאֿפָאֿפ רעד רָאפ טגייל--!םיֹוא ךיז טנרעל --
 ...?רעטֿכעלעג עשיטייל ףיוא ? ןרָאי עניימ | ןיא --
 ,ךֹוּבַא עצילָאּפ ןופ ןעמונענּפָארַא ןיוׁש טָאה  ײרדנַא רָאנ

 ,לװָאט ןפױא תוא ןַא ףיוא רעמעמ ץיּפש ןטומ קידנזייװ ,ןוא
 :רע טגערפ

 ?סָאד זיא סָאװ ,ונ --
 .קידנֿכַאל ,יז טרעפטנע --שיר ַא --
 ?טָאד ןוא --
 ...ףלַא --
 .טענעננָא טינ  ןוא  קיסָארדרַאפ . סעפע .ריא יאס ,יז טליפ

 .שעגרָאּברַאפ טימ ריא ןופ ןַאל .ןגיוא םירדנַא זַא ,ריא ךיז טֿכודכ
 טגנילק םישש ןייז רעּבָא .ןקילּב ניי סיוא טכײװ יז ןוא ,קזוח םענ
 קוקַא טייז ןופ יז טומ ,קיאח ןוא ךייװ יױזַא ןרעיוא יד ןיא ריא
 .טמנרע זיא יע - - ןײַא םינּפ ןיא םיא

 .ירעל ןתמארעדניא ךימ ריא טליװ ,ַאשירדנַא ,עשז ןיוש --
 .קידנליװ שינ טלֿכױמש ןוא יז טנערפ --? ןענ
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 ריא טָאה !ךיז טריּנּפ --ּפֶא ךיז רע טפור --?זיא םָאװ --
 ןייז םינ טעװ .ךיז ןענָאמרעד וצ ןייז רעוש טינ טעװ -- טנעקעג
 !טֿכעלש 'שינ ךיוא זיא-- ןייז טעװ ,טֿפער זיא --סנ ןייק

 ףיוא ןקונ וצ קינײװ ךָאנ זיאס -- ,סע טגָאז עמ יװ רעדָא --
 .רעטומ יד טקרעמַאּב --! ןרעװ וצ קילײה .ידּכ ,ענָאקיא ןַא

 .ֿפײלג קיניײװ -- ,לָאֿכָאֿ רעד ּפָאק ןטימ לקָאש ַא טוט--:ע = |
 טמָאלש םענעי ,ליפ םייויס רעװ ,קשמל ? ןַארַאפ זיא ךַאלטרעװ
 ,תורפמ-ךיוּב ןענייז ךַאלטרעװֿכײלג --?קיטֿכיר םינ ,ליטש טינ ךיז
 רעמעּב ידּכ ,המשנ רעד רַאפ םיוצ ַא ןגָאמ רעד םיוא טפעלפ ייז ןופ
 ! תוֿבחר-- המשנ יד ,טייקיאור טֿפוז ךיוּב רעד ...ןעוועריק וצ יא
 ?תוא ןַא רַאפ ןיא םָאװ ,פָאה ןוא

 .רעמומ יד טגָאז --דמלַא --
 ןוא ונ 6 ,טגיײלעגרעדנַאנופ ךיז יװ ,טעז ריא !קיטכיר --

 ?רעד

 ,ןעמערּב יד טימ רעװש טגעװַאּב ,ןגױא יד ןָא טגנערטש יז
 תויתוא ענעפעגרַאפ יד ךיז ןענָאמרעד וצ תוהוּכ עלַא טימ ךיז טימַאּב
 רעּבָא .ךיז יז טסעגרַאפ ,טימרעד קידנגענּפָא ןצנַאגניא ךיז ןוא
 ןזײװַאּב הליתּתכל .ןגיױא יד ריא ייּב טרעטַאמרַאפ ןרעװ דלַאּב
 ןרערמ ךוּב ןפיוא ןסיג ךיז ןעמענ ךָאנרעד ,טייקדימ ןופ ןרערמ ךיז
 .םורדרַאפ ןופ

 טייצ -- םילֿכַא טיט יז טגָאז --! ךיא ןרעל) תיבףלַא םעד --
 .תיּב-ףלַא םוצ טשרע ךיז םענ ךיא ןיא ,טלעװ רענעי ףיוא

 ןוא ךַאלדניירפ לָאֿפָאֿכ רעד טגָאז --! ןענייװ טינ ףרַאדימ/ --
 ...ןּבעל וצ טַאהעג טינ טײקֿכַאלגעמ ןייק שרעדנַא טָאה ריא -- .ליטש
 -נזיומ 1 ןעוועג סע זיא ןּבעל טֿפעלש ַא זַא ,ךָאד טײטשרַאפ ריא רעּבָא
 ,ןּבעל ןוא ...ןּבעל וצ רעמעּב תלוכיב רעבָא ןענייז ןשטנעמ רעט
 רַאמ סָאװ ןוא !טּבעלעג שוג - ךָאנ ךיז ןעמירַאּב ןוא ,תומחּב יו

 --ןןע}  תוא ןופ ןעמָאנ רעשינאיװַאלס רעד--21:028 :שיסור ףיוא (*

 יװ סא ןעעז סָאװ ךאלקיסַאּפ ײװצ ןופ טייטשאּב תֹוא רעד ,ןשטנעמ טײדַאּב

 םעד ןופ ןיז רעד ךאלדנעטשרַאפ טרעװ םעד ּבילוצ ,ןרוגיֿפ עכַאלשטנעמ יווצ

 ןרעװ ןבעגעגרעּביא טיג שידײ ןיא ןעק רעכלעװ ,ץַאז
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 טעװערָאהעגּפָא שטנעמ ַא טָאה טנייה ןעװ ,ןייז ָאד ןעק טײקפשוגַא
 ץנַאג ַא ױזַא ןוא ןסענעג ןוא שעװערָאהעג -- ןגרָאמ ןוא ,ןסעגעגּפָא ןוא
 רעדניק ןרעװ ןעושסָאװןענַאװ זיּב ? ןסע ןוא ןעװערָאה רָאנ -- ןבעל
 ןָא ךיוא ןּביױה יז זַא ,רעָּא ,ןלֿכליּפש ַא סע זיא הליחתכל ,ןרָאנעג
 ,רעסערפ ,רעֿכיג -- ייז ןעמ טלדיז ,םעּכ ןיא ןעמ טרעװ ,ןסע וצ ךסַא
 עקיּבוטש רַאפ רעדניק יד ןעמ ליװ ! ןעװערָאה וצ טייצ ,טסקַאװ
 ןוא ,ןעװערָאה ךיוּב םענעגייא ןרַאפ רעּבָא יז ןעמענ ,ןֿכַאמ תויח
 לָאמנייק !לכליינק-םידָאפ םעד נג רעד יװ ,ןּבעלַא ףיוא ןפעלש
 ייּב ךיז שעװ לָאמניײק ,ןָאט טינ דעטיצ ןייק דיירפ ןופ המשנ יד םעװ
 ...ןשלח םיא ןיפ לָאז ץרַאה סָאד טָאװ ,ןזייװַאּב שינ ןויער ןיק יז
 ,םיבנג יװ ,ערעדנַא ,ץלַא ןעלשעּב - םינצּבק יװ ןּבעל עקינייא
 ,טרעלקעגוצ םיניד עשירעּביה ןעמ טָאה .טנעה יד ןופ ץלַא ןסייר
 עחעזנוא טיה --טלעטשעג םנקעטש טימ ןשטנעמ  קלָאפ ןרעביא
 ןשטנעמ ןופ תושר ַא זנוא ןּביג יז ,ייז ןענייז עמעװקַאּב ,ןצעזעג
 ךיז טיג שטנעמ רעד -- ןסיורד ןופ יז ןקירד ! ןגיוזוצסיוא שולּב ןייז
 ידּכ  ,ןײרַא םיניד יד קינייװעניא םיא ןיא יז ןגָאי ,רעטנוא טינ
 ,..ןקירדרעד וצ .ךיוא לֿכׁש םעד

 יֿכַארמרַאפ םימ רעמומ רעד רע טקיק ,שיט ןפיוא טרַאּטשעגנָא
 ;טַאלג יױזַא טרער ןוא ןיירַא םינַּפ ןיא ןגיוא עמ

 ,ןטיק יר ןלערבעצ עכלעװ ,ןשטנעמ ןענייז ענעי רָאנ --
 טָא .םענייז לֹּכֹׁש םעד ןוא רעּפהעק ןלַאלששנעמ םעד ןקירד סָאװ
 שעג םענַא רַאפרעד ,ןךָאנ תוחוּכ ערעייַא טול ,ךיוא ךיז ריא טָאה

 ךיא סוק יװ- םיוא יז טיש --? ךיוא ךיא ,עשו=ןיֹוׁש --
 ?וצרעד

 טקנירט ןּפָארט דעדעי :ןגער ַא יװ ,ךָאד זיאס ? ןעד עשז יז --
 ...ןענעייל ןעמענ טעװ ריא זַא ןוא .דרע יד ןָא

 ןוירפש םמענ ןוא ךיז טלעטש ,רעדנַאנופ ךיז מֿכַאל רע
 .רעמיצ  ןרעּביא

 טשרע ,ןעמוק שעװ לװַאּפ ...! ךיז טנרעל ריא טָא ,ןיינ --
 | !עהע -- ריא
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 טָאד זיא ןגנוי ַא רַאפ -- .רעמומ יד טגָאז -- ַאשוירדנַא ,ךע --
 תוחוּכ ,טינ טלעפ תורצ -- ךרוד ךיז טּכעלימ זַא ,רעּבָא .טוׁשּפ ןילַא
 ...ןדנואושרַאפ רָאג טרעװ לֿכׁש --לֿכש ןוא ,רעקינייװ ןרעװ

 צצשזזז

 ּפמָאל םעד ןדנוצעגנָא יז טָאה ,קעװַא לָאֿפָאֿפ רעד זיא טנװָאניא
 ךיז יז טָאה דלַאּב רָאנ .קָאז ַא ןקירמש שיט םוצ ךיז טצעזעג ןוא
 םיַא ,רעמיצ ןרעּביא ןעגנַאגעגֿכרוד ךיז קידנעלקנעװק ,םלעטשעג
 טימ קרַאטש קידננעװַאּב ןוא לטייק ןפיוא רימ יד טכַאמרַאפ ,ךיק ןיא
 לַאלגנַאהרָאפ יד ּפָארַא טזָאל יז .רעמיצ ןיא ןײרַא קירוצ ,ןעמערּב יד
 רעדיװ ךיז שצעז ,לֿיּבַא עצילָאּפ ןופ טמענ ,רעטסנעפ יד ףיוא
 =ץג ןּפיל יד ,ךוּב ןרעּביא ןייֵא ךיז טניוּב ,םוא ךיז טקוק ,שימ םוצ
 טרעטיצרַאפ ,שייהעג ַא סַאג ןופ ךיז טנָארטרעד ...ןעלקָאש ךיז ןעמ
 םַאזקרעמפיוא ךיז טרעה ןוא טנַאה רעד טימ ךוּב סָאד טלעטשרַאפ ,יז
 ,..וצ

 - ,ףיױא קיטסַאה טגנירּפש רעטומ יד .רימ ןיא ןָא טּפַאלק עמ
 .טנערפ ןוא ריט םוצ וצ טייג ,עצילָאּפ רעד ףיוא לֿכיּב סָאד טקוררַאפ
 : ןקָארשעצ

 ?ןטרָאד זיא רעו --
 ...ןיא --

 ,דרָאּב יד טעלג ַא דילָאס טוט ,ךיז טסירג ,ןיּבייר ןיײרַא טמוק'ס
 : טקרעמַאּב ןוא ןיירַא רעמיצ ןיא ןגיוא ערעטסניפ ענייז םימ ןײרַא טקוק

 נָא םינ ךיז ,ןשטנעמ ןזָאלנײרַא וטסגעלפ ךָאנ גנַאל טינ --
 ?ןײלַא טויב .קידנגערפ

 | .ןיײלַא =

 .םייהרעדניא זיא לָאֿפָאֿפ רעד -- טניימעג ּבָאה ךיא ןוא .טוג --
 =ניא ,ןשטנעמ םעד טיג טהעגרערַאפ עמרוט יד .םיא ןעזעג שנייה
 !סָאװ טָא - ץלַא ןופ רעמ ןנוא טּברַאדרַאפ טײקשירַאנ רעז

 :רעטומ רעד יצ טגָאז ןוא ךיז טצעז ,רעמיצ ןיא ןירַא םייג רע
 =רַאפ ,ןלַאפעג ןיּב5 ! ןסעוטשֿפרודַא ךיז רימָאל .,טסייוװ --

 ,..לֿפש ןפיוא ,ךימ וטסייטש
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 ,קיאורמוא .,קידעגייוש ,טרַאװ ןוא םיא ןצעל ךיז יז טצעז .רחּפ ןרָאלקמוא ןַא העטומ רעד ףיוא ףיולַא טפרַאװ ןוא קירתודוט ןוא קופסגנושידַאּב ענדָאמ םיוא שעז רע
 .םיטש הערעוש ןייז טימ ןָא רע טּכיײה --! טלעג טמָאק ץילַא -- |
 .טָאװ שָא ,טינ טּנרַאטש עמ ןוא ןרָאּבעג םיג ןעמ טרעװ טסיזמוא
 ?ךַאלכיב יד ףױא טלעג סָאד טמענ עמ ןענַאװנופ וטסייװ ,יוזַא -ןלַאּביװ ,ונ !טלעג טסָאק ץלַא-- ךַאלטעלּב יה יי ,ךַאלֿכוּב יד ייס

 ,רַאמעגַא םעפע טליפרעד ןוא רעטימ יד קיט טרעפטנע ,שינ םייווכ --
 רעװ ,ךַאלכיּב יד --סנטייווצ .טינ ךיוא סייװ ךיא !ױזַא -- |
 ?ייז  טכַאמרַאֿפ

 ...עטנרעלעג --
 ץלַא טרעװ םיטש ןייז .ץרוק ןיּביר טגָאז -- !ןמײללדַא ,--

 ןטײרּפשרַאפ ןוא .ךַאקּכיּב .ןסַאפרַאפ טײללדַא יד ,סע טסייה -- .טיֹור טרעװ ,ןָא ךיז טגנערטש םינּפ רענעטקַאװַאב רעד ןוא רערעווש
 ;ַא -- ,ןביוהוצפיוא קלָאפ סָאד ךיז ןגעק ידּכ ,טלעג ןוא טעגרַא ןדנעורַאפ וצ ייז סע טניױל סָאװ ,טציא רימ עשז גָאז ,ָאט ,טיללרַא יד ןגעק -- טדערעג טרעוװ עקיזָאדיד ךַאלֿכיּב יד ןיא ןוא .ייז

 :קערש שומ םיוא טיירש ןוא ףיוא טיירּב ךָאנרע יז טנפע ,ןניא יד םימ לטניּפַא קיטפַאה שוט עטלַא יד
 ?ַא ,וטסניימ םָאװ --
 ,לוטש ןפיױא ןעיירד ךיז טמענ ןוא ןיּבייר טגָאז --:ַאהַא --

 ,קנַאדעג םעד וצ ןעגנַאגרעד ןיּכ ףיא תעשב !טָא - .רעּב ַא יו
 {רעּבירַא רענייּב יד רעּביא טלעק ַא ךיוא רימ זיא

 ?סָאװ טסואוורעד ךיז טסָאה ?סע טסייה עשז סָאװ --
 ,,.ןייג רעטייװ ייז ןלעװ ,קירּבַא -עּביא יװ ,רענייב עניימ רעביא ןוא ןפומש םיוארָאפ ךימ ייז ןלעװ ,ןפרַאד םע ןלעװ ייז זַא ,ייז .ןייג טינ עינַאפמָאק ןיא ןרעה יד מימ ךיא לעװ .ןפירגַאּב םיא בָאהיפ ,תמא םעד ײמשרַאפ'ֿכ ןוא ! תמא םעד ףרַאד ךיא .טיג קוװ ךיא -- ךיא רעֶגָא ,טײללדַא יד סעּפע ךיז ןגילק יז :םָאװטָא !טרַאג עמ-- רעּבָא ,טינרָאג ךיא םייוו -- ןסיוו ,זנוא .טרָאנ עמ -- ליפ'ֿכ -- .ןיבייר טרעפטנע --! ץלַא -- רק --
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 רעטַימ יד



 ץרַאה םרעטומ רעד שסעדּפעגפיונוצ טלָאװ רע יװ ,טחער רע
 ןעגנולקעג קידתונשקע טָאה'ס עכלעװ ןיא ,רעטרעװ עזייב יד טימ
 .חוּכ רעקרַאטש ַא

 ןיוש -- רעטומ יד ןעידשעגסיוא ןייּפ טימ טָאה -- ! ינעטָאג --
 ןופ ןעמוק עכלעװ ,עלַא ןוא ...?שינ ַאְׂשַאֹּפ סע טײטשרַאפ עׂשז
 ?יװַא ייז ןענייז עׂשֹז ןיוׁש ,טָאטש רעד

 יג ץֿכַאלטנרָא ,עטסנרע יד ןגיוא עריא רַאפ ךרוד ךיז ןגָארמ
 ץרַאה סָאד ןוא סעקנעשַאס ,םשטיװָאנַאװיא יַאלָאקינ ,םרָאנעי רעטֿכיז
 .ןרעמַאלפ טמענ

 טּביילגס -- .ּפָאק ןטימ תוקפס טימ יז טלקָאש -- ןיינ ,ןייג --
 ןיא סטֿפעלש ןייק טינ ןבָאה יז .שפנו ֿבלּב ןעייג יז !םנױזַא טינ ךיז
 ! ןיינ ,ןעניז

 ' ,ןיּבייר טכַארטרַאפ טנערפ --וטסניימ ןעמעװ --
 בָאהֿפ עכלעװ ,םענייא זיּב ןעמעלַא ,ךיא ןיימ  ןעמעלַא --

 רעגניפ יד ןוא סייווש ַא ריא ייּב סױרַא טגָאלש םינּפ ןפיוא -- ! ןעזעג
 .ןרעמיצ טנעה יד ןופ

 פנָאז --!רעטייװ קוק ,רעטומ ,וטסקוק ףרַאדימ ואו םינ --
 וצ טנעָאנ ןענייז עכלעו ,יד -- .ּפָאק םעד ּפָארַא שזָאל ןוא ןיּבייר
 -- ןעניימ ייז .טינרָאג ךיוא ןיײלַא רשפא ןסייװ יד ,ןעגנַאגעגוצ זנוא
 רעבָא .טקַאּבעגניא ןצרַאה ןיא תמא רעד זיא יז 1 ןייז ףרַאד ױזַא
 עצנַאג יד ,םע טניול יז סָאװ ,ערעדנַא רשפא ןעייטש ייז רעטניח
 ךיז ןגעק שטנעמָא טעװ ןײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג ?עטכישעג
 - ...ןייג טינ

 רעֿפלעװ ,רעױּפַא ןופ גנוגייצרעּיא רעטרַאה רעד שימ ןוא
 :וצ רע טיג ,יורמוצמוא טּפַאזעגנייא ךיִז ןיא גנַאל:ןרָאי טָאה

 !םױרַא טינ סוג ןייק םיצירּפ יד ןופ ןעק לָאמנייק --
 -עדיװ ,רעטומ יד טנערפ -- ? טרעלקַאּב וטסָאה עשֹז סָאװ --

 .תוקפס ערָאלקמוא םימ טּפַאֿפעגמורַא
 ןוא עלייװַא טגייווש ,ריא ףיוא קוק ַא טוט ןיּבייר --? ךיא .--

 :רעּביא טרזה
 !סָאװ-טָא .רעטייװ סָאװ ןרעה יד ןופ --
 .ןפמהׂשעגנייַא ןוא טנקלָאװרַאפ ,עלייװ ַא רע טגייוש רעדיװ
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 .וצ תרפח רעד וצ ךיז טלעװעג .רעטומ ,ןײגקעװַא .לעװ'כ --
 ,טנרעלעג .ןֿכַאז עגױזַא רַאמ גוט ךיא .ןייג יז טימ ןעמַאזוצ , ןעפעשש
 ףרַאדימ טָאװ ,סייװכ -- טּפיוהרעד ןוא .הטוש ןייק שינ ,ןשקע ןַא
 .קעװַא ךיא יג טציא ,טציא ןוא ,ונ !סָאװײטָא ,ןגָאז ןשטנעמ יד
 -.רעמומ ,םייװ ךיא ,ןטערטּפָא ךיא זומ -- שינ יורטוצ ןייק בָאה-
 ,עלַא ןבעל האנק שימ .ןטייק ייּב תומשנ יד ןענייז טקידורברַאפ
 ליוװ - ןַארַאפ קיניײװ זיא -- ןסערפ וצ סָאװ ןוא ,עלַא ןליװ ןסערפ
 .ןמעפיוא ןמייווצ םעד רענייא

 .רעלקַא טוט ,ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל רע
 סָאה .ךַאלפרעד ,רעפרעד רעּניא ןיילַא רענייא ןייג לעװֿפ --

 ךיז לָאז ןילַא קלָאפ סָאד וַא ,קיטױנ זיא'ס .ןעועטנוּב קלָאפ
 .ןענעפע געװ םעד ךיז סע טעװ -- ןייטשרַאפ סע טעװ .ןָאפ םענַא
 זַא ןײלַא ךיז ףיוא ןדייס ,ךיז ןזָאלרַאפ וצ ןעמעװ ףיוא ָאשינ זיאיס ןַא ,ןיטשרַאפ לָאזס-ךיז ןעומַאּכ עקַאט ךיא לעװ טָא
 ?טָא .םענעגייא םעד -עסיוא ,לכׁש רערערנַא ןייק ָאשיג ןיא'מ
 ! סָאװ

 .ןגעװשענייז ןופ ארומ ַא ,םיא ףיוא תונמחר ַא םורַא ריא טּפַאכ
 לָאמַאטימ רעּבָא רע זיא טציא ,ןעװעג ןלעפעג !שינ ריא רע זיא דימּת
 .רעשימייה | ,ןרָאװעג  רעטנעעג

 ןעשַאּפ טעװ-- .ןטייוװצ .ןופ -- רע ,טיז ןייא ןופ .ַאשַאּפ --
 :ליטש טגָאז ןוא יז מרעלק -- !ןייז רעגנירג

 ,..ןֿפַאֿפ ךיד טעװימ --
 :קיאוה טרעפשנע ןוא ריא ףיוא קוקא ןיִבייר טוט
 .,.רעריװ ךיא לעװ .ןזָאלסױרַא ןעמ שעװ -- ןּפַאל ןעמ טעװ --
 עמרוט ןיא ךיד טעװמ .ןדניב ךיד ןלעװ אפוג םירעיוּפ יד --

 .ןצעזניירצ
 .ןייג העדיװ לעװֿפ ןוא .ןײנמיחַא ןוא ןציזּפָא ךיא לעװ --

 ,טָאמ ייווצ ,ןדניּב לָאמנייא יז ןלעװ -- םירעיוּפ יד ךייׁש זיא סָאװ
 ןעמ ףרַאד ןדנוּב טינ ןַא ,ןײטשרַאפ טרָאפ יז ןלעװ ךָאנרעד רענָא
 ףימ טגעמ ריא :יײז וצ ךיא ןלעװ ןגָאז ןוא ! ןרעהפיוא -- רָאנ ,ךימ
 ףיז יז ןלעװ ןוא !ךָאד ךיז ריא טגעמ ןרעהנייא רעּכָא ,ןּביױלג טינ
 ! ןּביילג ןיוש יז  ןלעװ -- ןרעהנייא



 טרָאװ טֿפַאלטיא ןטלָאװ ייז יװ ,לישׁש ױזַא ייז ןדייר עדייּב
 .סיױרַא סע ןדייר ייז העדייא ,טּפַאטעגנָא רעירפ

 ּבָאדֿכ .ןומרעד תחנ קיניײװ ןּנָאה -- ןיּבייר טגָאז -- רעטומ ,ךיא --
 .רַאפ .סָאװ-טָא .טײדרַאפ ךסַא ןוא טייצ עטצעל יד טנעלעג ןָאד
 הרוֿבק רעד וצ הניק ַא טלָאװֿפ יװ ,טציא ןוא ,סָאװ-סעּפע ןענַאטש
 ...טלַארּבעג

 ןוא יז טגָאז --!שטיוָאנַאװיא ָאליַאֿכימ  ,ןעמוקמוא טסעװ --
 .פָאק ןטימ קירעיורט טלקָאׁש

 טלָאװ רע יװ ,ןגיוא עפיט ,ערעטסניפ טימ ריא ףיוא רע טקוק
 טניוּב רעּפרעק רעמיישש ןייז .סָאװ ףיוא טרַאװעג ,םָאװ טנערפעג
 ,לוטש ןופ סעזעג ןיא טרַאפשעגניא טנעה יד ,סיוארָאפ םיוא ךיז
 ןייז ןופ םַאר רעד ןיא ךיילּב סיוא טעז םינּפ רעלעקנוט רעד ןוא
 .דרָאּב רעצרַאװש

 לרנרעק ןגעװ טָאה סוטסירק סָאװ ,לָאּטַא טרעהעג טסָאה --
 -תיחּת ןייק גנַאז םעיינ ןיא וטסעוו --טינ וטסברַאטש 2 טגָאזעג
 ,תמא ןופ לדנרעק סָאד זיא ששנעמ רעד .ןייטשמיוא טינ םיתמה
 !רערטיֿכַא ןיב ךיא .טייװ ךָאנ רימ זיא םיוט םוצ ןוא ,סָאװ-טָא

 :םַאזגנַאל ךיו טלעשש ןוא לוטש ןפיוא ןעיירד ךיז טמענ רע
 רעד .ןמייל ןשיװצ לסיב ַא ןציז ,קנעש ןיא ןײגוצ לעװֿפ --

 ?ךיז רע טקסיע רעדיװ .טינ סעּפע טמוק לָאֿפָאֿכ
 עלַא ןענייז יז -- .לֿפײמש ַא טימ רעמומ יד טגָאז -ךָאי --

 רעייז וצ ךיילג רעדיװ -- עמרוט ןופ םיױרַא רָאנ יז ןעמ טזָאל -- ױזַא
 .ךַאז

 ,רומ ןגעװ םיא לייצרעד .ןייז ףרַאד ױזַא --
 ,ךיק ןיא סױרַא טנַאה ייּב טנַאה ךַאלעמַאּפ עדייּב ןעיײג יז

 :םימ ךרוד ךיז ייז ןפרַאװ ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא קידנקוק שינ ,ןוא
 :רעטרעװ עצרוק

 .וצ יז טגָאז --| ןלייצרעד לעװיֿפ --
 !טנוזעג יז ,ונ --
 ?קיוּבַאפ רעד ףיוא םיוא ךיז וטסנֿכער ןעװ .שנוזעג יז --
 .טנֿפערעגסױא ךיז ןיוש --
 ?געװ ןיא ךיז ושזָאל ןעװ ןוא --

.2 



 !טנוזעג ייז .גָאשרַאמ  ירפ .ןגרָאמ --
 .מוא רע טכירק ,קשח ןָא יװ סעּפע ןוא ןייַא ךיז טגיוּב רע

 טונימ ַא ייּב .ךָאנ טייטש רעטומ יד .זיוהריפ ןיא םיהַא טרעּפמולעג
 ןרעטייוורעד םָאװ ,טירט ערעווש יד וצ וצ ךיז שרעה ,רימ רעד ןּבעל
 .ןצרַאה ןיא ןרָאװעג טקעװרעד ןענייז עֿכלעװ ,תוקפס יד וצ ןוא ,ךיז

 ,רעמיצו ןיא העּבירַא טייג ,םוא לישש ךיז יז טיירד דלַאּב
 רעטניה .רעטסנעפ ןיא ןקוק טמענ ןוא לגנַאהרָאפ סָאד ףיוא טּביוה;
 |ךשוח ךעצרַאװש ַא טיירפשעגסיוא ךַאלגעװַאּבמוא ךיז טָאה ּביוש רע'ז
 ןטנפעעגרעדנַאניפײטיירב ַא טימ טרַאװעג םעפע ףױא טָאה סָאװ
 ; ליומ ןוָאלדנורג | ,ןֿכַאלפ:

 .תררה ,ןקידרעכצרַאװש םעד ףיוא תונמחר ַא רעמומ יד טלופ
 ַאזַא ןוא -- רע זיא רעקרַאטש ןוא רעטיירב ַאזַא-- רעױּפ ןקידמינּפ
 ...ןעמעלַא ןיא יװ ,טקנוּפ ,םיא ןיא טקעטש טײקיזָאלּפליה;

 -ערעטנומ ַא ,ײרדנַא ןעמוקעג זיא םורַא עליו רעצרוק ַא ןיא
 | ,רעֿכַאלײרפ ַא  ןוא

 :ענמיוא רע טָאה ,ןעניּבייר ןגעװ טלייצרעד םיא טָאה יז זַא
 .ןעירש

 יד רעביא ןייגלרוהד עקַאט ךיז רע לָאז ,ונ ?טיג רע --
 םיא זיא זנוא טימ .קלָאפ םָאד ןקעװ ,תמא ןגעװ ןעגנילק ,רעפרעד
 ,ןסקַאװעגסױא ןעקנַארעג ענעגייא ןענייז םָאְק ןיא .םיא ייּב .ףעוושי
 .ןמרָאד גנע -- ערעזנוא רַאפ זיא

 םעּפע טקעטש'ס-- .טרערעג רע טָאה ןרעה יד ןגעװ טָא --
 ןרַאנמא םינ יז ןלָאז -- רעטומ יד קיטֿפיזרַאפ טקרעמַאּכ -- .ןירעד
 ! טשרָאקַא

 רעד רעטכעלעג ַא טימ םיוא טפור --? ןעמונעג ךיוַא טָאה'פ --
 ,..וונוא ייּב ןעװעג רָאנ יז ןטלָאװ : טלעג ,ָאקנענ ,ךע -- .לָאֿפָאֿפ
 :ַאװיא יַאלָאקינ טָא ...ץלַא ךָאנ רימ ןּבעל ןוּבשח ןדמערפ ַא ףיואו
 טיג ,שדיח ַא לבור קיצעּביז ןוא ףניפ תוריֿכש טמוקַאּב ששיװָאנ
 ליב ַא ונוא ןקיש/ לָאמַא .ױזַא ךיוא ערעדנַא .קיצפופ קעװַא זנוא רע
 ןוא - ,ונ  ...זייװמעקיּפָאק ףיוא ןעלמַאז ,עקירעגנוח ןטנעדוטס  וצ
 טעװס --רעװ .ָאד ןענייז ענעדיײשרַאפ ,ךיז טײטשרַאמ = , תוררש/



 "ףעזנוא וצ ןיּב זנוא טימ רענָא ,ןײטשּפָא טעװס -- רעװ ,ןרָאנּפָא
 ,..ו ןייגרעד עטסעּב יד ןלעװ -- ןיירַא .ֿפוש-םוי עמַאס

 :ףייטׂש רעטייװ טדער ןיא טנעה יד טימ ׁשטַאּפַא טוט רע
 רעלדָא ןַא רַאפ ןליפַא ךָאנ זיא --ֿבוטיםוי םענעי זיּב רעּכָא --

 ,םענעגייא ןַא יַאמ ןטשרע םעד טָא רומ ןלעװ ,ןעגנַאלרעד וצ שינ
 ! ןייז .ךַאליירפ שעוופ  ...ןעװַארּפפ םעניײלקַא

 יד טקורהַאפ טייװ ןּנָאד טייקידענעל ןייז ,רעטרעװ = ענייז
 'טָאה לָאֿפָאל רעד ,טצנַאלפרַאפ היא ןיא טָאה ןיּביר .םָאװ ,ארומ
 ךרעביא טנַאה ןייא טימ ךיז טעלנעג ,רעמיצ ןרעביא טזײרּפשעג
 ליד ןיא קידנקוק ,ןוא טסורּב רעד רעּביא רעטייווצ רעד טימ ,ּפָאק
 :טרערעג ,ןיײרַא

 -- ןצרַאה ןיא סניױזַא םעפע ךיז טצעזַאּב לָאטַא ,טפייוו ריא --
 םינ טסלָאז וד ואװ ,םוטעמוא ,ריד ךיז טֿכוד סע !קידריװקרעט
 ןײניצעגנָא ןענייז עלַא ,םירֿבח ,ןשטנעמ ץילַא וטסניפעג ,ןעמוק
 ןעײטשהַאפ ...עליואװ ,עטוג ,עֿכַאלײרפ עלַא ,רעייפ .ןייא טומ
 ןקידילַאּב שינ ליװ רענייק ןוא ...ןרעדנַא םעד רענייא רעטרעװ ןָא
 ןייא יװ ,עלַא ןבעל !שינ ןיוש סע ףרַאד רענייק ,ןרעדנַא םעד
 'יװ ,רעדיל עלַא ...דיל ןייז ךיז טגניז ץרַאה םנרעדעי ןוא ,רָאֿכ
 ןוא! ,ןײרַא ךייש ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןסיג ,,ןפיױל ,ךַאלעֿכײמ
 עקיטכיל טימ לופ ,םי םוצ יירפ ןוא טיירּב ךייט רעד טסילפ'מ
 א טשלח ץרַאה עטרעדנואוורַאפ סָאד ...ןּבעל םעיינ םנופ ןדיירפ
 !ויא טוג יזַא - ךיז טליװ ןענייװ ,החמיש ןופ

 .ןסיירדעביא טינ ,ןָאט וצ ריר ַא טינ ךיז ,ןייַא ךיז טלַאה רעמומ יד
 :?מַאוקרעמפיוא רעמ טימ ןרעהסיוא דימּת םיא טנעלפ יז .דייר ענייז
 ענייז ןוא ,טרערעג ערערנַא ןיפ רעטושמ טָאה רע ,ערעדנַא יװ ,טייק
 יא טָאה לװַאּפ .ןצרַאה םייּב ןעמונעג קרַאטש ןבָאה רעטרעװ
 קידנעייג ,שרעדנַא ןעמ ןעק יװ -- היתע ןיא טקוקעגנירַא תועמשמ
 שינעשיוה רעד ןיא טקיקעג טָאה רע רעּבָא ?םיֿכרד ענױזַא ןיא
 טא ןוא .טעז רע םָאװ ,טלייצרעד ינ קָאמניק ןוא ןײלַא-סַאזנייא
 .טננילק דימת ,ץרַאה ןייז ןיפ לייט ַא דימּת זיא ,ריא ךיז טֿכוד ,רעד
 ןעמעלַא רַאפ ֿוש-םוי ןקידנעמוקַא ןגעװ עלהשעמַא ריב ענייז ןיא
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 ףעמומ רעד ןטכױלַאּב טָאה עלהׂשעמ עקיזָאדיד .דרע רעד הוא
 .טעּברַא םמידֿבח ענייז עלַא ןופ ןוא סנוז םנופ ,ןּבעל ריא ןופ ןיז םעד

 קמײרטַא טוט ,לָאֿכָאֿפ רעד טגָאז -- ,ףיוא ,ךיז וטסּפַאֿ ןוא --
 גנעל רעה ןיא םיוא ךיז ןעיצ ,ּפָארַא ןלַאפ טנעה יד ןוא ּפָאק ןטימ
 עלַא !קיצומש ןוא טלַאק ...םורַא ךיז וטסקוק ןוא -- .רעּפװעק ןופ
 ...ןשטנעמ ןופ ןּבעל םָאד ןיא טסואימרַאפ ;זייּב ,טרעטַאמרַאפ

 ,ןגוא יד ןיא ןייּפ ןפימ ַא טימ ריא ןגעק ּפָא ךיז טלעטש רע
 :טעמוא טימ ןוא ליטש רעטייוו שדער ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאש

 ןעיורטעג וצ טינ םיוא טמוק'פ  ...ךַאליירג .טסירדרַאפיפ --
 1 םיא ןסַאהרַאפ-- וליפַא ןוא םיא רַאפ ןרעטיצ רָאנ ,ןשטנעמַא
 םיא טדיינשעצ םיקולח ייווצ ףיױא ,ששנעמ רעה .ךיז טייווצעצ סע
 ןעק יװ רעּבָא ,טלָאװעג ןּביל רָאנ טסלָאװ -- ןײלַא וד .ןּבעל םָאד
 ףיוא טייג רע תֵעׂשּב ,ןשטנעמ א ןייז לחומ ןעמ ןעק יװ ?םע ןעמ
 ןיא המשנ עקידעּבעל ןייק טינ טנעקרענָא ,היח עדליװַא יװ ,ריד
 רָאט ? ןירַא םינּפ ןֿכַאלשטנעמ ןייר ןיא ךיילג היה טרָאפ ןוא ריד
 תולווע ענעגייא -- ןולַא ךיז בילוצ ױזַא טינ ןוא ! ןייז לחומ שינ ןעמ
 יד ןּצענֿבָאנ רעּבָא ,ןגָארטרַאפ זיא'ס יװ ןיוש ךיא לעװ רימ ןגעק
 יז ןלָאז קרַאק ןיימ ףיוא זַא ,טיג ליװֿכ --- ,טינ ךיא ליװ םיעשר
 ! ןגָאלש ערעהנַא ןענרעל יז

 רע ,רעייפ ןטלַאק ַא טומ ןגיױא ענייז ןָא ךיז ןדניצ טציא
 .רעפייטש םדעה ןוא ּפָאק םעד טנשקערַאפ ןייֵא טגיוב

 געמ ,ךַאלדעש ןיא םָאװ ,ךַאזניק ןייז ןלחומ שינ ףרַאד5 --
 היחיןּכ ןייק םינ ןיּב -- ךיא .ןעגנערּב שינ הער ןייק וליפַא רימ םע
 ,ןענעלוװעַאּב ךימ לָאז עמ ,ןזָאלרעד ךיא לעװ טנייה + טלעוו רעד ףיוא
 םינ שעװ יז ,ןֿפַאלמױא הלוע רעד ןופ רָאג ,רשפא ,ךיז לעװֿכ
 רימ ףױא טָאה סםָאװ עשר רעד טעװ ןגרָאמ רעּבָא ...רימ ןָאט יו
 וצ טוה יד ןרעדנַא ןַא ןופ ןָאט םענ ַא ךיז ,טֿבחּפעגסױא טפַארק ןייז
 וצ ןגיוא ענעדײשרַאמ טימ ןשטנעמ יד ףיוא םיוא טמוק ...ןדניש
 .ײיפ ןשטנעמ ,ןטלַאה וצ גנערטש ץ'רַאה סָאד םיוא טמוקיפ ,ןקיק
 *ֿכיר זיאס  ...עזמעדפ --יד ,ענעגייא ןענייז יד :  ןּבײלקוצרעדנַאג
 !עפַאנקַא סע ןיא טסיירט ַא רעּבָא -- ױזַא קיט
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 םעד ןָא ,סָאװרַאפ טסואוַאּבמוא ,רעטומ יד ךיז טנָאמרעד
 | :טנָאז ןוא ץפיז ַא יז טומ .ןעקנעשַאס ןוא ריציפָא

 ...םיױרַא לעמ עטייזרַאפ טינ ןופ ןיוש ןעק טיורּב ַא רַאפ סָאװ --
 רעד ּפָא ךיז טפח - !קילגמוא סָאד ךָאד זיא סָאד טָא --

 ןיא ךיז ןּפַאלק ...ןקוק ןעמ זומ ןגיוא ענעדיישרַאמ טומ -- .לָאכָאֿכ
 סָאד טגָאז ,ןעמעלַא טּביל - טָא םנייא ...רעצרעה ייווצ טסורּב רעד
 !טינ רָאמ עמ ,ייטש -- עשייווצ

 רוניפ יד ףיוא טמיווש ןורּכז ןיא .רעטומ יד טגָאװ --!ָאֹי --
 .ַאּב ,ןיישש דעפױרגַא יװ ,ערעוװש ַא ןוא עזייּכַא ,ןַאמ ריא ןופ
 -ַאטָאנ ןוא לָאֿכָאֿכ םעד רָאפ ךיז טלעטש יז וא .ךָאמ טימ ןסקַאװ
 ...ּבײװ ןוא ןַאמ יװ ,ןעקנעשַאס ןוא ןוז) ריא ,ןעש

 -- ץיה םימ לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז -- ,יױזַא זיא סָאד סָאװרַאפ ןוא .--
 ןשטנעמ סָאװ ,רַאפרעד רָאנ .ןֿכַאל םוצ| טׁשֹּפ ,רָאלק ױזַא זיא
 ןעמעלַא ןֿכײלגמײא ןוא ןעמעג עשז רימָאל .ךיילג עלַא טינ ןעייטש
 ןפַאשַאּב יא סָאװ ,ץֹלַא ךילג ןליימעצ רימָאל ...! ייר ןייא ןיא
 =םיוא רימָאל .טנעה יד טימ טֿכַאמעג זיא סָאװ ץלַא ,לּפׁש ןטימ
 ןוא ארומ רעשישכענק ןיא ןרעדנַא םעד רענייא ןטלַאה וצ ןרעה
 .טייקשירַאנ ןוא הואּת ןופ ץענ ןיא ,האנק

 .ןסעומשכרוד ךיז יֹזַא טּפָא יז ןגעלפ
 ןצנַאג ןייז .קירּבַאפ רעד ףוא ןעמוקעגנָא רעדיװ זיא רע

 טלעג ןייז ןעמונעג טָאה יז ןוא ןבעגּפָא ריא רע םנעלפ טסנידרַאפ
 .ןעלװַאּפ ייּב ןעמענ טנעלמ יז יװ ,קיאור ױזַא טקנוּפ

 ןיא לֿפײימׁש ַא טימ רעטומ רעד רָאפ טגייל ײרדנַא ,טפערט
 :ןגיא יד

 ?ֵא ,ָאקנענ ,ןָאט ןעייל ַא רימ ןלעװ רשפא --
 .ףיימׂש רעּבָא ,טשרמולכ רעטכעלעגַא ןיא ּפָא ךיז יז טגָאז

 ;יז טרעלק ,טקידיױלַאּב לסיב ַא ןוא לֿכיײמש ןייז ןופ ךיז טמעשרַאפ יז
 סע ןעמ ףרַאד עשז םָאװ וצ ,קווח טטֿכַאמ וד בוא --

 טסייה סָאװ ,ןגערפ ןעמונעג םיא יז טָאה רעטפָא ץלַא רעּבָא
 ,טנערט יז תעׁשּב .ךֹוּב ןופ טרָאװ רעדמערפ רענעי רעדָא רעד
 -עג סע טלָאװ יז יװ ,טגנילק םיטש ריא ןוא ,טייזַא ןָא יז טקוק
 זַא ,לכש ןפיוא ןלַאפעג רע זיא .ןיירַא טלעװ רעד ןיא טנערפ
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 -װעמעש ריא ןענַאטשרַאמ טָאה ,ןײלַא טייהרעליטש ךיז טנרעל יז
 ןיא .םיא טימ ןענעייל וצ ןגיילרָאפ ריא טרעהעגפיוא ןוא םיוקיד
 | :ןעװעג עידומ םיא יז טָאה םורַא טייצ רעצרוקַא

 ןלירּב ...ַאשירדנַא ,ןרָאװעג ךַאװש רימ ןענייז ןגיוא יד --
 | ...ןעמוקעג ץינוצ רימ ןשלָאװ

 ןײג גָאטנוז רימ ןלעװ טָא -- .ּפָא ךיז רע טפור --! טֿפערעג --
 ןמנַאקַאּב ַא וצ ןריפניירַא ךייא ךיא קעװ ,ןיירַא טָאטש ןיא ךייַא טימ
 ...ןלירּב ןייז ןיוש ןלעװ ,רָאטקָאד

 צ1א

 ןעז ךיז ןוָאל ריא לָאזמ ,ןטעּב טייג יז יװ ,לָאמ יירד ןיֹוש
 גָאוּמָא ןֿכַאלדניירפ ַא יז טמוקַאּב ןלָאמ סֿכַאלטיא ןוא ןעלוװַאּפ .טיֿ
 ןקַאּב עטיוה?טולּב שימ ןקז ןעירגַא ,לַארענעג ןשימרַאדנַאשז| ןופ
 .זָאנ רעסיהגַא ןוא

 -- םורַא ךָאװ ַא ןיא !רעירפ שינ ,עקנימומ ,םורַא ךָאװ ַא ןיא --
 !טינ ןפוא םוׁשּב ,טינ ןעמ ןעק--טציא רעּבָא ,ןעז רשפא רימ ןלעוװ

 :רעד ןצנַאגניא ןוא רעקניטַאז ַא ,רעקידֿפעלײק ַא ןעוועג זיא רע
 טקעררַאפ ןיוש  ,םענעגעלעגוצ ַא ליב ַא ,םיולפ ןקיטרַאפ ַא טנָאמ
 ,עניילק יד ןיא ןעּפולַאק דימּת טנעלפ רע .למיש ןקורָאה|ַא טימ
 עֿכַאלירג עניילק ענייז ,,לצלעה ןלעג ,ןפרַאשַא טימ ןייצ עסייוו
 לוק ןייז ןוא ,טלֿכײמשעג קיטומשוג ןוא קידֿפעלײק ןּבָאה .ךַאלגױא
 .ךַאלדניירפ ןוא ךַאלּביל ןעגנולקעג טָאה

 -ָאֹכ םעד טלייצרעד טֿכַארטרַאפ יז טָאה -- ! רעֿכַאלּפעה ַא --
 עמ זַא .ךיא ןיימ ,יױזַא םוג םינ זיאיפ ...ץלַא טלֿפײמש|--| .לָאֿפי
 ...ןייצ יד ןערישטש טינ ןעמ ףרַאד ,ךַאז ַאזַא .ןופ שארּב םייטש

 ןענייז ךַאלדניירפ ,הׂשקשנ .לָאֿכָאֿפ רעד טגָאז --:ָאי ,ָאי --
 -רעמעג זיא שטנעמ רעד טָא :ייז טנָאזמ .ייז ןעלֿכײמש| דימּת ,ייז
 ןעגנעה ,לֿכײמש ַא ייז ןעוט !ףיוא םיא טגנעה ,ונֹוא רַאפ ךַאל
 .םעדֿפָאנ רעדיװ ךיז ןעלּכײמש ןוא ףיוא םיא

 זיא ,ןעװעג עיויװער רעד ייּב ָאד זיא רעֿפלעװ ,רענעי --
 ,ךיילג טעז'מ -- .רעטומ יד טֿפײלגרַאפ -- רערעטשּפַא ,רעֿכײלג ןיוש
 | ...ןױשרַאּפ ַא רַאפ סָאװ
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 --יװַא טַאלג רָאנ ,ןשטנעמ ןייק םינ יז ןענייז עלַא --
 מרעּביירמ עמ .ןטנעמורטסניא ,ןּבױטרַאפ וצ ןשטנעמ ידּכ ,םרעמַאה
 =נילשוצּפָארַא רעמעװקַאּב ןייז לָאז'ס רעדורּבַא ןרעזנוא יז םימ םורַא
 ,טנַאה רעד רַאפ םעװקַאּב ,טעּברַאעגסױא ןיוש יז ןענײז ןײלַא ...ןעג
 ,ייז טסייה'מ סָאװ ,ץלַא ןָאטּפָא ןענעק -- יז טימ ןָא טהיפ סָאװ
 .םע ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ,טינ ןגערמ ,טינ ךיז ןרעלקַאב

 | ,..רע טגָאמרַאפ קֿפיײּב ַא --
 המשנ יד ץלַא רעקירוּפ לֿפײּב סָאד סָאװ !יַאדװַא ,ונ --

 | ...רעקידורּב
 ןוא ,ןוז ןטימ ןעז יצ ךיז טּביױלרעד ריא ןעמ טָאה ךַאלדנע

 ןיא ןסעועג ןרישַאּב ןֹוא ליטש יז זיא גָאט-גָאטנוזַא ןיא לָאמנײא
 ןיא ןענייז ריא -עסיוא .עמרוט ןופ עירַאלעצנַאק רעד ןיא לקניװַא
 שַאלטע ךָאנ ןעוועג ןקלַאּב ןקירעדינ ןטימ .לרעמיצ ןקיצומש ןוא ןגנע
 .ענעגייא טימ ןעז טמרַאדעג ךיוא ךיז ןּבָאה עֿכלעו ,ןשטנעמ ץכ
 ןּבָאה ןוא לָאמ ןטשרע םעד טינ ןעוועג ָאד ןייש ןענייז יז ,תועמשמ
 םַאוגנַאל ןוא סיופ ךיז טָאה ייז ןשיװצ .ןרעדנַא םעד רענייא טנעקעג
 .סבעװניפש יװ ,קיּפעלק ןוא ליטש ךערּפשעגַא טנעװעג

 ײעדינ ַא ןפָאלעגמורַא טקסוערַאפ זיא עירָאלעצנַאק רעד רעּביא
 טנעה עגנַאל שימ ,םיפ עצרוק ףיוא לשטנעמ רעטַאװעֿכילּפ ,רעקיר
 רע טָאה ,ךיז קידנלעטשּפָא טינ .עדרָאמ רעטקורעגסױרַא ןַא .ןוא
 :םיטש רעקידנעשטשערט ןוא רעשזגורּברַאפ ַא טימ טדערעג

 ןשטנעמ יד ןרעװ רַאפרעד ,רערעייט םרעװ ןּבעל םָאֹד --
 מיורּב ,טנופ ַא םעקוּפָאק ןצרעפ -- טרָאס רעטייווצ ,שיילפ ...רעזייּב
 ....ןּבלַאהטירד ןרָאװע ג רעדיװ

 ?רַאנײא ,עיורג ,ןטנַאטפערַא ןײרַא ןעייג טייצ וצ ייצ ןופ
 =טניפײּבלַאה ןיא קידנעײגניירַא .ךיׁש ענרעדעל ערעווש ןיא ,עקיט
 ןעגנילק םענייא ייּב .ןגױא יד םיוא ענדָאמ ייז ןצָאלג ,רעמיצ ןרעמ
 טינ טפַאכס זַא ךַאפנייא עגדָאמ ױזַא זיא ץלַא .ןטיק םיפ יד ףיוא
 ,טניואווענוצ גנַאל ןיוש ןענייז עלַא זַא ,טֿפודעג ךיז טָאהס .ןרעװ טוג
 --ענעי ,קיאח ךיז ןציז -- יד ןוא עגַאל רעייז טימ ךיז טבעלעגנייא
 םמרעטַאמרַאפ ןוא .ךַאלטקניּפ ןֿכוזַאב רעדיװ ערעדנַא ,קיופ יז ןטיה
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 ןיא רלודעגמוא ןופ טרעטיצ ץרַאה סרעטומ רעד .עטריטסערַא יד
 .םורַא ץלַא זיא'ס טוׁשּפ-- קידנקירד יװ ,קידנעעזוצ ,םמוּתשנ זיא יז

 :םינּפ ריא ;עקששיטלַא עניילק ַא ריא ןנעל טציז טייז ייּב טייז
 עניד יד םֹהַא שיירד יז .גנוי ןענייז ןגיוא יד רָאנ ,טשטיינקוצ זיא
 ..טסיירד ןעמעלַא ףיוא טקוק ןוא ןסעומש יד וצ וצ ךיז טרעה ,זדלַאד

 .ַאװָאפַאלװ ליטש טנערפ --?ָאד ריא טָאד ןעמעוו --
 לוא ךיוה עקשטיטלַא יד טרעפטנע -- ,טנעדוטפַא  ,ןוז ַא --

 2 ריא .ןוא -- ךיג
 ,רעטעּברַא ןַא ,ןוז ַא ךיוא --
 ?עילימַאמ ןייז זיא/ יװ --
 .וָאטַאלװ --
 ?טציז רע יװ ,גנַאל .טרעהע ג טינ --
 ...ךָאװ עטעּביז --
 לוא ,עקשטיטלַא יד טגָאז --!שדוח רעטנעצ -- רעניימ ןוא --

 ףַאלנע זיא סָאװ ,סניזַא סעּפע ַאװָאסַאלװ טליפרעד םיטש ריא ןיא
 - .הװַאג ףיוא

 =שטיטלַא רעטַאװעכילּפ רעד קקיטסַאה ץילַא טדער -- ,ָאי ,ָאי --
 .=יירש עלַא ,טֿפַארּבעגפױא ןרעװ עלַא !דלודעג יד טצַאלּפס-- .רעק
 ץלַא ןרעװ ןשטנעמ יד רָאנ .ץלַא ךיז ןפקַאװ םיחקמ יד ןוא ,ןע
 .רעגיליּב רעטייוו סָאװ

 טיירׂש ררָאּב רעלעג ,רעקיטנַאקריפ ַא טימ רעעופיוא רעּכָארגַא
 ךוא םימ יד ןיּב ּפָאק ןופ ךיא טקוקַאּב ,ןעמָאנ סרעשומ רעד םיוא
 :קידנעקניהוצ ןייג יז טזָאל

 ...רימ טימ םוק --!
 םעד ןָאט םיטש ַא ריא ךיז טליװרַאפ'ס ןוא ,ןייג יז טמענ

 :ףעמיצ םעניילק ןיא .רעֿכיג ןייג לָאז רע ,עצײלּפ ןיא רעעזפיוא
 ףעשומ יד .טנַאה יד םיוא שקערטש ,טלכיימש ,לװַאּפ טייטש
 .,ןגױא יד טימ טפָא טלטניּפ ,רעדנַאנופ ךיז טֿכַאל ,ןָא יז טסַאֿכ
 :רעטרעװ ןייק קידנעניפעג טינ ,ליטש טגָאז ןיא

 ?וטסֿכַאמ סָאװ ?וטסֿכַאמ סָאװ --
 .מנַאה יד ךיא טקידד ןוא לװַאּפ טגָאז ! עמַאמ ךיז קיאורַאּב --
 ...השקשינ ...הׂשקשיג --



 ,אחרוא נא ,רָאנ -- .רעעזפיוא רעד ץיפיז ַא טוט -- עמַאמ ַא --
 .ןרעדנַא ןופ רענייא טקורעגּפָא ןייז טפרַאד ריא -- ,רעדנַאנופ ךיז טייג

 ריא ןגעװ .ךָאנ ךיז טנערפ ;לװַאּפ .ץענעגַא ךיוה טוט ןוא
 יז טכז ,ןגַארפ ערעדנַא ףיוא ךיז טֿפיר יז .ּבומש ןגעװ ,טנוזעג
 ,קיאור רע, זיא ,דימּת יװ .טינ טניפעג ןוא ןגייא יד ןיא ןוז .םייּב
 יערג יװ ןענייז ןגיוא יד ןוא ןרָאװעג רעֿכיײלג ןיא םינּפ רעד זיולּב
 .ןרָאװעג .רעמ:

 :יז טגָאז --! ןסירעג ךיד טזָאל ַאשַאס --
 רעד .ּפָארַא ךיז ןזָאל ןוא םעיװ יד רעטיצַא ןעוט ןעלוװַאּפ ייּב

 ןעלֿכײמש קיטֿפיל ײזַא טמעג רע ןוא רעֿכײװ טרעװ םינפ
 . .ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא ריא טוט םורדרַאפ רעפרַאשַא |

 - טימ ןדייר יז שמענ --?ןוָאלסױרַא ךיד ןיוש יז ןלעװ ןעװ --
 ? ךיד ייֵז ןטלַאה סָאװרַאפ -+ .טײקטכַארּבעגפױא ןוא סורדרַאפ ןקיטסַאה
 ...ןזיװַאּב רעדיװ ךַאלריּפַאּפ יד ךָאד ךיז ןָאה טָא;

 .דיירפ רַאפ ןענייש ןגיוא יד ןעמענ ןעלוװַאּפ ייּב
 .ךיג רע טגערפ -- רעדיװ --
 ליומ עידומ זיא --! ןדייר טינ ןעמ רָאט םינינע יד ןגעװ --

 ...ןֿכַאז עקיּבוטש ןגעװ רָאנ געמ'מ -- .רעעזפיוא רעד
 רעטומ יד ןיירַא טערט-- ? עקיבושש ןייק טינ ןיא םָאד ןוא -- 

 ,חוּכיװ ַא ןיא
 ןגעװ .טרעװרַאפ זיאס רָאנ .טינ ןיוש ךיא סייװ סָאד טָא --

 טײטשַאּב --! טינ טשינרָאג ןגעװ רעמ ןוא  ןעמ געמ ןסע ןוא שעװ
 .רעעזמיוא רעד טנייז ףיוא .קיטליגֿפײלג

 עקיבומש ןגעװ  ,רעמומ ,לייצרעד ,לװַאּפ/ טגָאז -- טוג ,,ונ --
 ?וטסוט םָאװ .ןֿכַאז:

 :יז טרעפטנע ,הועה עגנוי ַא ךיז ןיא קידנליפרעד ,טסייוד --
 .ץלַא סָאד קירּבַאפ רעד ףיוא גָארטֿפ --
 :רעטייװ טדער ןוא לֿכיימש ַא טוט ,ּפָא ךיז טלעטש יז |

 ןוא ...טָֿאק עירַאמ סָאװ ,ןטרָאד ץלַא ,עֶׁשַאק ןוא טיורק --
 !ײלרעלַא םילֿכאמ ךָאנ

 רעד ןופ ןרעמיצ טמענ םינּפ ןייז .ןענַאטשרַאמ טָאה .לװַאּפ
 יד טרעּבױשעצ רע .רעטֿפעלעג ןופ ןטלַאהוצנייַא ךיז .גנוגנערטשנָא;
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 ?לָאטנייק ךָאנ יז טָאה עניױזַא סָאװ , םיטש ַא טימ ,ךַאלדניירפ ןוא רָאה
 :רע טגָאז -- ,םיא ןופ טרעהעג טינ

 ,טעּברַא ןַא ךיז ןענופעג טסָאה וד סָאװ ,טוג !טוג זיא טָאד ---
 ?קיטעמוא טינ ?ַא ,קיטעמוא .שינ  ריד זיא --

 ,ןויװַאּב רעדיװ ךיז ןבָאה ךַאלטעלּב יד טָא תעׁשּב ןוא --
 .קידנעמירַאּב לסיּב ַא ,עידומ יז זיא--!טֿפזַאּב ךיוא ךימ ןעמ טָאה
 | .ךיז

 -- .רעעזפיוא רעד יז טקידיױלַאּב - !ענעגיא םָאד רעדיוװ --
 ,טייהיירפ יד וצ ןעמ טמענ םענעי ייּב !טינ רָאט .עמ ,ךָאד גָאז5

 .ףרַאד'מ : ןקיהיא טימ יז טמוק ןָאד ןוא  ,ןמיװ טינ טשינרָאג לָאז רע
 .טינ רָאמ עמ סָאװ ,ןייטשרַאפ .ךָאד

 יא ײװמַאמ -- .לװַאּפ שגָאז -- םעד ןגעװ גונעג ,עמַאמ ,ונ --
 ןיא ןעגנעיבניירַא םינ םִיא ףרַאד'מ ,שטנעמ רעטוגַא זיא ששיװָאנַאװ
 ןעז םייּב קילעפוצ טנייה זיא רע .טוג םיא טימ ןּבעל רימ .םעּכ
 טָאה ,ונ .ףליהעג סשנַאדנעמָאק םעד ייּברעד טציז ךַאלטנייװעג ,ךיז
 ןקירעּביא ןַא טימ ךיז טסלָאז ,שטיװָאנַאװיא ײװטַאמ ,ארומ רע
 - ! ןדירסױורַא טינ טרָאװ

 .רעגייז ןפיוא רעעזפייא רעד קוק ַא טוט --! טייצ יד טקידנעעג --
 ,עקניּביל .,קנַאד ַא -- .לװַאּפ .טגָאז --!עמַאמ ,קנַאד ַא | ,ונ --

 ....ןוָאלסױהַא חלַאּ ךימ טעװמ ,קרַאטש ןצרַאה םוצ שינ ךיז םענ
 ,ןופרעד שרידעג ןוא ךיז ןשיקעצ ייז ,םֹורַא טסעפ יז טמענ רע

 .קילג רַאפ רעדנַאנופ ךיז יז טנייװ
 .יַאּב ,ןוא רעעופיוא רעד טגָאז -- ! רעדנַאנופ ךיז טייג ,ונ --

 : וצ רע שינ ,רעטומ יד קידנטיילג
 ,סיהַא ןעמ טוָאל ןעמעלַא 1 ןוָאלסױרַא טעװ'מ ,טינ . ןייוו --

 ...ןרָאװע ג גנע ןיא'ס
 ןטיײרּבַא םימ לָאֿכָאֿפ םעד טלייצרעד יז טָאה םייהרעדניא

 :ןעמערּב יד טימ ;קידעּבעל קידגנעװַאּב ,לֿכײמש
 -- ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,טגָאזעג קיצנוק םיא סע ּבָאה'ֿ --

 .ץפיזַא טמעלקרַאפ טוט ןוא יז שלייצרעד
 :ףַאלגיל ױזַא טינ רע טלָאװ שינ ןעװ 1 ןענַאטשהַאפ טָאה רע --

 ןיזַא ןעװעג טינ רע זיא לָאמנייק ...ןעוועג
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 םָאװ רעװ -- .לָאֿפָאֿכ רעד רעדנַאנופ ךיז טֿפַאל --! ריא ךע --
 | ,..עּביל הימּת -- רעטומַא ןוא ,טֿפוז סע

 יז טפור-- ! ךיא ןיימ ,ןשטנעמ יד טָא ,ַאשירדנַא . ,ןיינ --
 -ענּפָא .ןרעװ וצ טניזאוועג ױזַא-- .טרעדנואוורַאפ לָאמַאטימ ּפָא ךיז'
 ; טינרָאג -- יז ןוא ,הסיפּת ןיא טצעזעגניירַא ,רעדניק יד יז ןופ ןכיר
 .ליּבעג ּביוא ןוא ,ונ !טסעומש עמ ,טרַאװ עמ ,טציז עמ ,טמוק עמ
 ןדייר וצ ןָאד .ךָאנ זיא עשז סָאװ ,טניואועגוצ יױזַא ןיוש ןרעװ עטעד
 - .. ןומה ןרעטסניפ ןגעװ

 ןייז טימ לָאלָאֿכ רעד טגָאז -- , ןייטשרַאפ וצ גניר 2 זיא'פ -- |
 ,רעֿפַאלדנײרפ ןגעווטסעדנופ ץעזעג רעד זיא יז וצ -- ,עלעכיימש-
 ןיא ...רימו יװ ,רעמ םיא ןיא ךיז ןקישיונ יז ןוא ...זנֹוא וצ יװ
 ַא וליפַא ייז ןעוט ,ןרעטש ןיא יז טלענש ףחע תעשּב ,רַאפרעד
 --ןקעטש רענעגייא ןַא .ךַאליירג טינ רעּבָא ,םינּפ םעד שטטיינק
 טצישעג (לסיּבַא ךָאנ ןרעװ ,ןגעווטסעדנופ ,ייז ...רעטֿכײל טנָאלש
 רימ ,ץעועג -עד ,רָאנ הע טהניּב ונוא--רימ רעּבָא ,ץעזעג ןופ
 ...ןענעקירּב ןענעק שינ ךיז ןלָאז

 צצ

 טקירטשעג ,שיט םייּב ןסעזעג רעטומ יד זיא טנוָאניא .לָאמניײא
 םעד ןגעװ ךוּב ַא לֹוק ןפיוא טנעיילעג טָאה ;לָאֿכָאֿכ רעד ןוא ,קָאז ַא
 קרַאטש ץימע טָאה גנולצולּפ .טפענק עשימיור יד ןופ דנַאטשפױא
 ,טנפעעג טָאה לָאֿפָאֿפ רעד תעׁשּב ןוא ,ריט ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא-
 ,לטיה ַא ןיא ,םירָא ןרעטנוא לקעּפַא טימ וָאקישטשָאסעיװ ןײרַא זיא
 .עטָאלּב טימ טצירּפשרַאפ ינק יד העּביא ,ןטניה ףיוא טקוררַאפ

 טונ ַא ןיירַא יא ןיִּב .רעיימ ךייא יב ךיא עז -- ייג5ֿ =

 רענדָאמ ַא טימ עיחומ רע זיא--!עמרוט ןופ ךיילג .ןגָאז שנװָאנ
 קרַאטש יז חע טומ ,טנַאה רעד רַאפ ןעװָאסַאלװ קידנּפַאֿפ ,ןוא םיטש
 | :טגָאז ןוא לסײרטַא;

 ! ןסירג ךייַא שוָאל לװַאּפ --
 שקוק ןוא קומׂש ןפיוא קידנעלקנעװק ּפָארַא ךיז טזָאל רע

 .קילּב ןלופ דֶׁשח טימ דימּת ןקידהוגח ןייז םימ םורַא ךיז
 ,ןקיציפש ןייז ןיא ,ןייז ןלעפעג שינ העטומ רעד טנעלפ רע
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 םעפע ןעועג דימּת זיא ןגיוא עניילק יד ןיא ,ּפָאק םענערָאשעג
 טציא רָאנ .המיא ןַא היא ףיוא ןפרַאװפױזַא טגעלפ סָאװ ,םניױזַא
 וצ טגָאזעג ,ךַאלדניירפ .ךרוד ןוא ךרוד ןוא טיירפרעד ךיז יז טָאה
 :לֿפײמש  ןקירעּצעלַא טיִא טימ םיאז

 טימ ןחיטקַארפ םיא רימָאל ! טרעגָאמעגסױא ךיז .טסָאה --
 ...ַאשרירדנַא  ,יימ

 רעד ּפָא ךיז טפור-- ! רַאזָאמַאס םעד עקַאט ןיוׁש לעטש'פ --
 .ךיק .ןופ .לָאֿכָאֿכ

 ןזָאלעגסױרַא ןצימע ךָאנ טָאה'מ ...לװַאּפ טֿפַאמ סָאװ ,ונ --
 | ֶ ןײלַא ךיד רָאנ וי

 :טהעפטנע ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא שזָאל יַאלָאקינ
 ! ןײלַא ךימ רָאנ ןעמ טָאה ןזָאלעגסױרַא ! טדייל ,טציז לװַאּפ --

 ןיירַא םינּפ ןיא העטומ רעד טקוק ,ןגיוא יד ףיוא טּכיוה רע--
 ! ןייצ יד ןשיװצ ןופ ,םַאזגנַאל םיױרַא טדעד

 רעד ףיוא הַא ךימ טזָאל ,גונעג-- טגָאזעג יז בָא --
 ךיז ןיא ,ןָאטנָא התימַא ןעמעװ ָאד ךיא לעװ שנ זַא ...יירפ
 .ןזָאלעגסױרַא יז ןּבָאה ! ךיוא

 ןופ קידנקורּפָא ךיז ,רעטומ יז שגָאז -- א ..ףָאי יה טו

 ,םיא

 תעׁשּב ,ןָאמעג לטניּפַא ןגױא יד טימ קידגליװ טינ טָאה יז
 עפרַאש ,ןעלָאמש ענייז טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טָאה קילּב .ריא
 ,ןגיױא

 ןופ .לָאּכָאֿפ רעד טיירש -- ? ןיזַאמ .ַאידעפ טֿפַאמ סָאװ ןוא --
 ?רעדיל ץילַא טּביירש --| .ךיק

 סלָאש ַא יַאלָאקינ טוט --!טינ סע ײששרַאפ .ךיא ..טּכיירש --
 גייטש ןיא םיא טצעזעגניירַא ? לגיופגניז ַא -- רע זיא סָאװ -- ,םָאק ןטימ
 ךיז טליװ ןייג םיהַא -- ךיא ײטשרַאפ  טָאו סנייא .טגניז רע ןוא --
 .,,יג ףןימ

 ?רַאמ טגָאז -- ? םייהרעדניא ןשרָאד וטסָאה סָאװ ,יַאדװַא ,ונ --
 ירַאפ ץלַא ,טצייהעג טינ ןוויוא דעד ,טסופ --|.רעטומ יוד טֿכַארט
 : | 2 .ןזָאל
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 סיהַא שמענ רע .טנייװש ןוא ןגיוא יד רע טערומשזרַאפ
 שקוק ,םַאזגנַאל טרעֿכױררַאפ ,ןסָאריּפַאּפ ,לטֿכַאש ַא ענעשעק ןופ
 ןוא םינּפ ןייז רַאפ ןסָאלּפעצ םרעװ םָאװ ,ךיור ליונק ןעיוהג ןפיוא
 .טנוה ןזייּב ,,ןסיורג ַא ןופ רעטֿכעלעג ןטומ ךַאלַא טומ

 ךיז ןרעגלַאװ דרע'רד ףיוא ! תועמשמ ,ןטרָאד טלַאק ,ָאי --
 ,יד .ןרָאװעג ןרָארפעצ םיוועג .ךיוא זיימ יד , ןצנַאװ ענערָארפרַאפ

 עמ -- ,ןקיטֿפענרעּביא ריד ייּב ןיוש רימ זָאל ,ַאנוװָאלינ ַאיעגַאלעּפ
 .ריא ףיוא קידנקוק טינ ,לוק ןטקיטשרַאפ ַא טימ רע טגערפ --? ןעק

 ףיא .רעטומ יד קיטסַאה שגָאז !ןעק עמ ךיז טיימשרַאפ --

 םינ טָאה יז ןיא םיא טימ ךַאלמיײה טינ ,םעװקַאּבמוא ןעװעג זיא
 ןריר ןעמונעג רעּבָא רע טָאה .ןעמ טדער םָאװ ןופ ,טסואוועג
 ;םימש הענעֿפָארּבעג ךַאלקערש ַא טימ ןיײלַא

 ערעייז מימ ךיז ןעמעש רעדניק ןעו ,טייצ ַאזַא זיא טציא --
 ...ןרעמלע

 ,רעדיוש ַא טימ יז טנערפ -- ?סָאװ --
 *עג ןייז ןוא ,ןגוא יד טַֿאמרַאפ ,ריא ףיוא ןקקַא רע טוט

 .דנילּב טרעװ םינּפ רעטקעלפ
 ,ןרעטלע יד טימ ןעמעש ןעמונעג ךיז ןּבָאד רעדנוק יד --

 ףיז קעיש וד - .ץפיז ןֿכױה ַא טימ רעּביא רע רוח --! ךיא גָאז
 לָאמנייק טװַאּפ ךיז שעװ ריד טימ .סָאד ןעמ טניימ ךיד םינ ,טינ
 ,ןטַאט ןיימ טימ ךיז םעש טָא ךיא רעבָא .ןעמעש וצ סָאװ ןּבָאה טינ
 'מינ ןטַאט ןייק ּבָאה'ֿכ ,רעמ טינ ךיא ייג--טָא םוטש ןייז ןיא ןוא
 טֿפיזפױא רעד רעטנוא טלעטשעג טציא ךימ טָאהמ ! טינ זיוה ןייק ןוא
 ,ןֿפערֿפ ...ריּביס ןייק קעװַא ךיא טלָאװ ,טינ ןעװ -- ײצילָאּפ רעד ןופ
 ךט ַא רינוס ןיא ןעק ,ןעװעלַאשז טינ ךיז טעװ רעֿכלעװ ,ששנעמ ַא
 ןפױלטנַא יז ,טײרפַאּב עטקישרַאפ יד ןטרָאד טלָאװֿפ ...ןָאטפיױא
 ...ןֿפלָאהעג

 ,רעווש זיא ןשטנעמ םעד זַא ,ןצרַאה ןטימ רעטומ יד טלופרעד = }
 ,סױרַא שינ תונמחר ןייק היא ייב טפור ןייּפ ןייז רעּבָא

 יז טגָאז -- , ןיגקעװַא רעמעּב ןיא ,יֹוזַא בוא ,םיװעג ,,ונ --
 ײרדנַא םיױרַא שייג ךיק ןופ .ןגייוש .טימ םיא ןקידײלַאּב וצ טיג ידּכ
 :קידנֿכַאל ,טגָאז ןוא

144 



 ?ֵא ,וטסנשרד סָאװ --
 גטנָאז ןוא ךיז טלעמש רעטומ יד
 ...ןסע ןֿכַאמ סעּפע ףרַאד'מ --
 :עירומ לָאמַאטימ זיא ןוא טָאָֿאּכ םעד ףיוא קוק ַא טגנערטשעגנָא טוט װָאקיש טשווָאסעיװ
 ,לָאכָאֿפ רעד טגערפ --?סָאװ וצ -- ...ןענענרה ןעמ ףרַאה ןשטנעמ עקינייא ,,ןלער ךיא --
 .ןקעלפ עטיוה םױרַא ןגָאטש םינּפ ןעיורג ןייז ףיוא ןוא ,ךיור סנקלָאװ ןיא טליהרַאפ ,,לוטש ןפיוא טסעפ טציז יַאלָאקיג ןוא ,סענעשעק יד ןיא טקוררַאה טנעה יד ,םָארַא ןּביױא ןופ ןעיַאלָאקינ ףיוא טקוק ןוא םופ יד ףיוא ךיז טלקָאש ,רעמיצ ןטימניא טייטש ,רערַאד ןוא רעכױהַא ,לָאֿכָאֿפ רעד | ! ןבעגעג ןּבָאה ןײלַא ןשטנעמ .ּבָאה'5 -- ; ןֿכַאמ וצ םיתמ ןשטנעמ עקידעּבעל ןופ וטסָאה טֿכער ןוא -. | ...רעמ ןייז טינ ןלָאז ייז --
 ...ןילַא רענייא ןּבעל-- ןטרָאד ןציז לעװ ןו טיט ַא ייּב לָאט ַא ןיא ןעיוגסיוא לזײה ַא ךיז טעװֿכ .ןּבעל דלַאװ ןיא .רשפא ,רָאג ליװ ךיא :תונמאנףיוא ,,ןרירנָא םינ טנַאװ רעד ףיוא גילפַא ,ןּבעל ליטש ךיא לעװ ,קיװ ךיא יװ ,ןּבעל רימ זָאל .ןעּפ .עשט טיג ךיוא ףיד ךיא לעװ ,טינ ךימ עפעשט ...ענעפירט יד ןגיוא יד רעּביא ...סעדרָאמ יד רעּביא ...ןגָאלש וצ ייז טכער ךיוא םָאה ךיא זַא ,סע טסיײה ,ךימ ןסיוטש ייז זַא -- .טסיופַא ןיא טנַאה יד .קידנקירדפיוא ,רעּביא רֶע טרזח--! ןשטנעמ - ,ןשטנעמ --
 .ןעלסקַא יד טימ טשטעווק ןוא לָאֿכָאל רעד טגָאז --! ךיז ּבעל ןוא ייג ןָאמ --
 | !שינ ןיוש ןעמ ןעק-- טָא טציא -- ,ינק ןרעּביא טסיופ ןטימ ץעז8 טומ ןוא ןייג ףיא םָאק ןטימ טלקָאש רע .,יַאלָאקינ - טגעדפ -- טציא .--
 טסעפ --.ןדנּבעגוצ ךיז וצ טייקזייב טימ , ןטֿפָאלפע:מורַא  האנש . טימ ןירַאה םָאד רימ ןּבָאה ייז ! טיומ ןזיּב טרַאה ,, טסעפ ןדנוצרַאפ ייז טימ יב ךיא -- .ווָאקישטשװַאקעיװ טרעפשנע --! ןׁשטנעמ --  | ?מינ שוָאל רעװ --
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 .ןרעמש ךיא לעװ ןּבעל וצ יז -- ןייג טינ ךיא לעװ ץעגרע !סע יא

 ךיז רַאפ גָאהט ךיא :ייז ןרעטש ךיא לעװ ,רימ ןרעטש יז

 עטַאט ןיימ בוא ןוא ...שינ םענייק רַאפ רעמ ,;תוירחַא יד ןײלַא
 ...ֿנגַא זיא

 וצ וצ ךיז טקח ןוא לָאֿפָאֿכ רעד ליטש טגָאז--:ַאדַא --

 | .ןעיַאלָאקינ
 םעציילפ יד ןופ ּפָאק יד ךיא לעװ ןװָאּבראג ןעיַאסיא ןוא --

 .ןעז טסעװ ,ןעמענּפָארַא
 .לָאֿכָאֿכ רעד טנערפ --?םָאװרַאמ --

 :עגמוא עטַאט רעד זיא םיא ךרוד .םינ רסמ ,טינ עװענָאיּפש --
 טדער-- ,ןרעװ וצ ןָאוּפׁש ַא טציא רע טליצ םיא ךרוד ןוא ...ןעמוק
 יידנייפ העזייּבַא םימ ןעיירדנַא ףױא קידנקוק .,וװָאקישטשװָאסעיװ

 .טײקֿפַאל
 ךיד טעװ עשז רעװ -- .לָאָֿאֿפ רעד םיוא טפור --:סָאװ טָא --

 ! ןדייפ םינָארַאנ  ןקידלושַאּב רַאפרעד

 טָאה -- ןטָאנקעג גייט ןייא ןופ עלַא -- םימֿפח ןוא םינָאקַאנ --
 .ךיוא לוַאּפ ןוא םכחַא ןיוש וטסיב טָא-- .טסעמ טגָאזעג יַאלָאקינ
 , ןיזַאמ ַאקרעפ יװ ,שטנעמ ַאזַא טקנוּפ ךייַא רַאפ ךיא ןיּב ,גָאז ,ונ

 ? ןטייוװצ ןרַאפ רענייא עהייּב רֹוא יװ רעדָא ,ווָאליאמַאס רעדָא
 היא שקר ,עלַא .יוס יװ ייס ןּביױלג טינ לעװֿכ ,ןייַא טינ ךימ דיר

 ...ץַאלּפ ןרעדנזַאּב ַא ףיוא ,טײזַא ןָא מא ךימ
 ףיטש טגָאז --! יַאלָאקינ ,טקיטייװעגנָא ריד זיא המׂשג יד --

 .םיא ןּבעל ךיז טצעז ןיא לָאֿכָאֿפ רעד ךַאלדניירפ ןוא

 ערעיײַא רעּבָא ,טקיטײװעגנָא ךיוא ךייַא ייּב ןוא .טקיטײװעגנָא --
 -סיוא רימ ןענייז עלַא !ענײמ יװ ,רעלעדייא םיוא ךייַא ןעעז תוכמ
 ןוא ! ןגָאז ריד ,לעװֿכ סָאװ שָא ,ןרעדנַא םוצ עגונּב רענייא ןפדואוו
 ?ַאק--וג ?ןגָאז רימ וטסנעק ָאװ

 ןיא ןעײרהנַא ןגיױא עפרַאש ענייז טימ ןָא ךיז טלעטש רע
 -רַאפליפ ןייז .ןייצ עטערישטשעגסיוא טומ טתַאװ ןוא ןײרַא םינּפ

 ךרוד טפוצ ןּפיל עּפָארג יד ךָאנ ןוא טרעװיל:תַאפ זיא םינּפ רעקיּב
 .ךַאז רעסייה ַא טימ טירנעגּפָא יז טלָאװ רע יװ ,רעדיש ַא
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 ;רַאפ ,לָאכַאֿכ רעד ןרייר טמענ -- ! ןגָאז טינרָאג ריד לעװ'פ --
 ןצרַאה ןייז ןופ ןדנואװ עלַא תעׁשֹּב ,העש ַאוַא ןיא ןשטנעמַא טי ןייז חכוותמ .ךיז ,םיװֿכ -- .ןגיוא עיולּב יד ןיא סֿכיימש' ןקיטעמוא .ןוא ןקיטכילַא טימ קילּפ ןלַאלדניפ םװָאקישטשװָאסעיװ קידנטעלג
 סייװ'כ -- ,ןפַאשהַאפ גנוקנערק רָאנ םיא טעװ ,טולּב םימ ךיז ןסיגַאב
 | !רעדורּב ,סע

 !טינ ןעק ךיא ,ןייז חכותמ טינ ךיז ןעמ ןעק רימ שימ --
 .ןגיױא יד ּפָארַא טזָאל ןוא יַאלָאקינ םיױחַא מלמרומ ---

 ןופ .רעדעי זַא -- לָאֿכָאֿל רעד רעטייוו .טדער -- ,ןיימ .ךיא --
 ,עדעי ,ןעגנַאנעג ךַאלקערּב-זָאלג רעּביא סיפ עעװרָאּב טימ זיא זנוא
 טיג םעטָא םעד ױזַא העש רערעטפניפ ןייז ןיא זיא'ס ןעו טָאה רעד
 ,..וד יװ ,ןּפַאֿכּפָא טנעקעג

 טױהַא םַאזגנַאל טדער -- ! ןגָאז םינ טשינרָאג רו טפנעק --
 ! טינרָאג -- .וָאקיש טשוװָאפעיװ

 יב רעבירַא טעוװס -- ךיא סייו סנייא 1 שינרָאג ליפ .ןוא --
 ...רעּבירַא טעװס רעּבָא ,ןצנַאגניא טינ רׁשפא ,,ריד

 ןוא לסקַא .ןרעביא ןעיאלַאקינ םאלק ַא ,לכיימשוַא טוט רע -
 | |  :רעטַײװ טדער-|

 עמ -- ערעֿכַאװש ,רעקינייוװ - עיעקרַאטש ,ןעקנערקרעביא ןזומ עלַא ...ןעלזָאמ יװ ,טָא ...טײהקנַארקײרעדניקַא זיא ,רעדורּב ,םָא --
 שטנעמ רעד תעשּב ,ןשטנעמ א ןרעונוא םורַא ןַאד טּפַאֿכ יז .רער
 .רַאפ -- ןּבעל ןיא טרָא ןייז ,ןּבעל ןייז רעבָא ,ןײלַא ךיז טנופעג
 .פי ריד טדעװ -- רעגרע שינ העצרעה ערעדנַא ןיא ךיוא זיא המשנ ייד ןופ קיטש עטוגַא זַא ,םורַא ךיז טסעז ,םייצ למיּבַא קעװַא טייגס ךָאנרעד .ןסעפיוא רָאנ ךיד ןליװ עלַא -- ןטסעמכיוא ,ןגעוו -מָא טינ ךיד ליװ רענייק ןוא ,עלעקרעגוא עקַאמשעג ַאזַא דרע רעד ףיא טסיב ןיילַא תָאנ וע זַא , ,ריד ךיז טוה --םינ 'שסנעק ךיז ןצַאשּפָא ןוא ,טינ יטסעז טרָא ןייד זַא ןוא .שינ ךָאנ רע טייטש
 ןפיוא טסיּב וד ;לָאטֿפַאג - ,טסיּבַא הטרח ןליפַא טסָאה ןוא .רעט-
 -םויַא תעׁשב ןרעה וצ ינרָאג ןליפַא םיא זיאס זַא , רעניילק ַאזַא זיא עלעקעלג ןגייא ןייה ןעװ טייצ העד ןיא ,ןכָארקעג םרוטקָאלג
 רָאנ טרעװ ןעגנילק ןייד זא ,וטסעזדעד רעטייוו ? ןעגנילק ןקידֿבוש:
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 עטלַא יד םיא ןעקנירטרעד -- תודיחיּב ,ןײלַא ןוא .טרעהעג רָאֿפ ןיא
 ,טמײטשרַאפ .רעטוּפ ןיא גילפ ַא יװ ,שיורעג רעייז ןיא רעקעלג
 ? גָאז ךיא סָאװ

 .יַאלָאקיג ּםָאק ןטימ וצ טלקָאש -- !ײטשרַאפיֿפ ,,ןייז ןעק'ס --
 | ;טינ - בולנֿכ ...רעּבָא -

 'םימ טמענ ,ףיוא טגנירּפש ,רעדנַאנומ לָאֿפָאֿפ רעד ךיז טֿכַאל
 | יי שער

 !רענייא ןגָאװ -- וד ךע :טּבױלנעג טינ ךיוא ּבָאה ךיא טָא --;
 ,יַאלָאקינ לֿפײמש ַא קידהזגור טוט--? ןגָאװ ,םעּפע סָאװ --

 .לָאָֿאֿכ ןפיוא קידנקיק
 !ךַאלנע שזיּב ,ױזַא --
 ליק ןפיוא רעדנַאנופ וָאקישששװָאסעיװ גנולצולּפ ךיז טֿכַאל

 .ליױמ ןטנפעעגרעדנַאנופ טיירּב ַא טימ
 טלעטש ןיא לָאָֿאֿפ רעד טרעדנואורַאפ טנערפ --?זיא סָאװ --

 | .םיא ןּבעל פא ךיז
 ַאּב ךיד טעװס רעװ ,רעד זיא רַאנ ַא -- טרעלקַאּב ּבָאה' --

 .ּפָאק ןטימ קידנעיירד ,יַאלָאקינ טרעלקרע -+! ןקידייל
 לָאּכָאֿפ רעד טשטעווק -זןקידילצב ךימ ומסנעק סָאװ טימ --

 .םעציילפ יד םימ

 -טוג קידנערישטש .,וָאקישטשװָאסעיװ טגָאז -- טינ םייוופ --
 .ףַאליײרג ףרַאד'ס זַא ,רָאנ ןײמיֿכ -- .ןייצ ענייז ןזָאלעגוצ ןוא קיטומ
 .ןקידיילַאּב ךיד לָאזמ ןעװ ,ןעקנערק

 .לָאֿכָאֿכ רעד ט5 לאל--! םענייא ןופ .לַאפניַא  ןַא .ׁטָא --
 יאס םעד טמענ -- .ךיק ןופ רעטומ יד טפור--זַאשירדנַא --

 .קיטרַאפ ןיוש - ,רַאװָאמ
 .םױרַא טייג ײרדנַא
 סיצ ,םחַא וָאקישטשװָאסעיװ .ךיז טקוק ,ןײלַא ןּבילּבעג --

 ,םיא ףױא קוק ַא טוט ,לוויטש ןרעווש ַא ןיא ןָאשעגנָא ,םופ ַא םיוא
 .ערקיא עּבָארג יד טנעה יד טימ ּפַאט ַא טגנַאלרעד ןוא ןייֵא ךיז טגיוּב
 יד םַאזקרעמפיוא טכַארטַאּב ,םינּפ םוצ טנַאה יד ףיוא רע טביוה ןַאד
 :טקעררַאפ ,עבָארג ַא ןיא טנַאה יד .רעּביא יז טהעק ,ךַאלפדנַאה
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 ןטמול רעד ןיא ריא שימ ךַאמ ַא רע טוט .ךָאה עטרַאה עלעג טימ
 ,ךיז טלעטש ןוא

 *עיװ זיא ,רַאװָאמַאס םעד ןגָארטעגנײרַא טָאה ײרדנַא תעשּב
 םיא טגנענַאּב טָאה ןוא לניּפש ןרַאפ ןענַאטשעג וָאקישטשוװָאּפ
 :רעטרעװ עניױזַא טימ

 ...ןעזעג טינ םינּפ=ףוצרּפ  ןיימ .גנַאל --
 :ןּבעגעגוצ ּפָאק ןטומ קידנעלקָאש ןוא ,ןָאטעג ךַאל ַא
 !רימ יב םינּפ רעפואימ ַא --
 ףיוא טקוק ןוא ײרדנַא טנערפ --?סיוא ריד שע טֿפַאמ סָאװ --

 .קירעגיינ םיא

 ןופ לגיּפש ַא ןיא םינּפ רעד -- ַאקנעשַאס ךָאה טגָאז ׁשָא --
 .יַאלָאקינ םױהַא םַאזגנַאל שדער --!המשנ רעד

 ריא ייַּב זיא טָא -- .טָאפאב רעד םיוא טפור -- ! קיטֿפיר .טינ --
 -- המשנ יד ווא לרעׁש ַא יוװ-- רעניײּבנקַאּב יד ,לקעה ַא יװ -- זָאנ יד
 ..ןרעטש ַא יו

 מ ןעקנירט ךיז שצעז עמ
 ֿידעג טישַאּכ ,לפָאטרַאק עפױרגַא .טמענ וָאקישטשװָאקעװ

 : ,םַאוגנַאל ,קיאור ןעייק טמענ ןיא טיורּב לקיטש ַא ץלַאז ימ
 .םקָא ןג

 .ליומ ןלופ ַא טימ רע טנערפ --?ָאד סע טלַאה יװ --
 ?ַאּפָארּפ יד זַא ,החמיש טימ םיא טלייצרעד .ײרדנַא זַא ןוג

 רעדיװ , טקיטשרַאפ רע טקרעמַאּב ,טסקַאװ קירכַאמ רעד ףיוא עדנַאג
 : ; רעזייב ַא

 ...רעֿפיג טפרַאדעג טלָאװ'מ ! ףומ ַא ןָא ,ץלַא ,השעמ עגנַאלַא --
 ליטש ךיז טמענ ןצרַאה ןוא ןוא םיא ףיוא קוק ַא טומ רעטומ יד

 .ןשטנעמ ןקיָאדמעד וצ ליפעג רעֿכַאלדניפ ַא ןגעװַאּב
 םינ וטסעװ שטייּב ןטימ ,טינ ךרעפ ןייק זיא ןּבעל סָאד --

 .יײרדנַא טגָאז -- ןּביירטוצ
 :םָאל ןמימ לקָאש ַא טנשקערַאפ טוט ווָאקישטשװָאפעיװ
 לָאז סָאװ .טינ רימ יב רלורעג ןייק טקעלקיס ! גנַאל וצ --

 ? ןָאפ- ךיא



 טָאכַאּכ םעד טקיק ,טנעה יד וָאלפליה רעדנַאנופ טריפ רע
 .רעפשנע ןַא ףיוא טרַאװ ,טגייווש ןוא ןיירַא םינּפ ןיא

 ,ןענרעל ערערנַא ןוא ןענרעל ךיז ןײלַא רימ ןפרַאד עלַא --
 םָארַא טזָאל ןוא ײרדנַא טגָאז --! טײטשַאּב ךַאז רעזנוא סָאװ ןיא שא
 .ּפָאק םעד

 : טגערפ ווָאקיש טשװָאסעיװ
 ;ןגָאלש ןייג ךיז רומ ןלעװ ןעוװ ןוא --
 טייפ יד לָאמנײא םינ זנוא ךָאנ ןעמ םעװו טייצ רענעי זיִּכ --

 ןעװ ןוא -- .לכיימש ַא טימ לָאֿכָאֿכ רעד טרעפשנע -- ןכערּבעצ רענ
 !טינ ךיא סייװ-- ןטלַאה המחלמ ןייג וצ ןעמוקסיוא זנוא טעװ'פ
 רעד ,ןענעּפָאװַאּב חומ םעד ןעמ ףרַאד ,רימ וטסײטשרַאפ ,רעירפ
 ...ךיא ןיימ ,טנעה יד ךָאנ

 "חעטומ יד .ןסע רעדיװ טמענ ןוא טינ טרעפטנע יַאלָאקיג
 םינּפ ןטיירּב ןייז וצ טקרעמַאּבמוא םירק רעד . ןופ וצ ךיז טקיק
 ןטעלגרַאפ לָאז סָאװ ,סעּפע םיא ןיא ןעניפעג וצ ךיז| טימַאּב ןוא
 .רוגיפ רעקישנַאקריפ ,רערעווש ןייז ןופ םשור םעד ריא ןיא

 ,ןגיוא עניילק יד ןופ קילּב ןקיכעטש םעד קירנענעגעגַאּב ,ןיא
 ףלכּב ןוא םָאק ןרַצפ ךיז טּפַאֿכ יײרדנַא .ןעמערּב יד טימ יז טגעװַאּב
 .טסייר ,ןֿכַאל ,ןרייר רע טמענ גנולצולּפ-- קיאחמוא ךיז רע טלַאה
 .ןפייפ ןָא טּביױה ןוא דייר יד רעּביא לָאמַאשימ

 .גָאקינ ןוא .דחפ ןייז טײטשרַאפ יז זַא ,ךיז טכוד רעטומ רעד
 טנערפ לָאכָאֿכ רעד תעשּב ןוא ,טייהרעקידעגייווש ךיז טציז יַאל
 .טייקנרירפוצמוא רערָאלקַא שימ ,ץרוק רע טרעפשנע ,םָאװ םיא

 --עניואווַאּב .עדייּב .ענייז רַאפ טרעװ לרעמיצ םעניילק .םניא
 ןפיוא קיטסַאה ןקוק רע ָאד ,ד ָאה ,עדייּב ןוא טקיטשרַאפ ,גנע
 | .טסַאג

 :טגָאז ןוא ווָאקישטשװָאמעיװ ךיז טלעטש ךַאלדנע
 .,ןסעועג ,ןפעזעג--טָא םורָאװ ! ןפָאלש טגיילעג ךיז טלָאװֿפ --

 טרעטַאמרַאפ .קעװַא ךיא ןיּב-- ןזָאלעגּפָא ךימ ןעמ טָאה גנולצולּפ
 ! ןרָאװעג

 גוא טערָאּפעג ןטרָאד לסיּבַא ךיז ,ךיק ןיא קעװַא זיא רע
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 מָאה ,טייקליטש רעד וצ ךיז קידנרעהוצ .ןּברָאטשעגּפָא יו ױזַא דלַאּב
 :ןעײרדנַא וצ ןָאטעג עשטּפעש ַא רעטומ יד

 ...טרעלקַאּב רע טָאה ךַאז עֿכַאלקערשוַא --
 טלקָאש  ןוא .לָאֿבָאֿכ רעד - םיכסמ זיא --! גנוי הערעװשַא --

 .ןעװעג רימ ייּב ךיוא זיאפ !רעּבירַא טעוופ רעכָא -- .ּפָאק ןטימ
 ךיור ליפ ןטרָאד ךיז שלמַאז -- ןצרַאה ןיא לעה טינ שנערּב'פ תעׁשּב
 ,לסיּבַא ןציז ךָאנ לעװ ךיא ןוא ךיז טגייל ,ָאקנענ ,ריא ,ונ ...ןָא
 .ןענעייל

 -רַאמ ,טעּב יד ןענַאטשעג זיאס ואװ ,לקניװ ןיא קעװַא זיא יז
 טרעה שיט םייּב קידנציז .גנַאהרָאפ םענעטנויילַא טימ טלעטש
 ןוא תוליפת עריא ןופ שיורעג ןעמערַאװ םעד גנַאל ךָאנ = ײרדנַא
 ךיז רע טּכייר ,ךוּב ןופ רעטעלּב יד קידנשימרעּביא קוטסַאה .ןצפיז
 ,רעגניפ עגנַאל יד טימ ןצנָאװ יד םיירד ,ןרעטש םעד טגערעגמיוא
 -טנעפ יד דעטניה ןוא רענייז העד טּפַאלקס .סיפ יד טימ טרַאש
 .ןּביוש יד רעּביא קידנשטילג ךיז ,טניװ העד . םצמיז רעמ

 :לוק רעליטש סרעמומ רעד ןרעה .ךיז טזָאק
 ,טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ זיאק ןשטנעמ לפיוו ! וינעטָאג ,ָא -- = =
 יה ןענייז עׁשֹז ואו--!ץֿכערק םענעגייא ןייז טימ רערעדעי ןוא
 ? תחג ןיא ןּבעל םָאװ

 יז ןלעוװ -- דלַאּב ןוא ,ןַארַאפ ךיוא עניזַא ןיוׁש .ןענייזפ --
 ,לָאֿכָאֿכ רעד ּפָא ךיז טמור--:ךס ַא ,ךטַא ,ךע --! ןייז ךסַא רָאג

 צצז

 =ןדיישרַאפ ןעוועג ןענייז געמ יד ,ךיג ןסָאלפעג זיא ןּבעל םָאד
 ,סיינ סעּפע ךיז טימ טֿפַארּבעג טָאה גָאט רעדעי .קידמינּפקיפ ,קיּברַאפ
 רעטפָא ץלַא .טקיאװמואַאּב םינ רעטומ יד רעמ ןיֹוׁש טָאה סָאװ
 .רַאמ ; ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ןזייזַאּב טייצ-טנווָא ןעמונעג .ךיז ןּבָאה
 ןוא ןעיײרדנַא טימ טסעומשעג ,לוק ןּבלַאה ןפיוא יז ןּבָאד ,טגרָאז
 -עגנָא ןעלטיה טימ ,םננַארק עטלעטשעגנָא טימ טֿכַאנייּב טעּפש
 ,ךשוח ןיא ןײגקעװַא ייז ןגעלפ  ,ןגיוא יד רעּביא קירעדיג עטקור
 ַא ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה ןרעדעי ןיא .ׁשער םוׁש ןָא ןוא טכַאזַאּב
 ןעגגינ ןליװ עלַא ,טֿפורעג ךיז טָאה'ס ;  גנוגערפיוא עטקיטשרַאפ
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 -ינייא ,דומּת ךיז ןלייַא ןוא טַײצ ןייק שינ ןּבָאה יז רעּבָא ,ןֿכַאל ןוא
 ינצנעקג .טימ עֿכַאלײרפ-ןפָא ערעדנַא ,עקיטמולטַאּפש ןוא עטסנרע עק
 :עלַא ןיא -- עטֿפַארטרַאפ-ליטש רעדיװ ערעדנַא ,טפַארקישנגוי רעד

 טײקרעֿכױז ַא ןוא טייקטסעפַא ןעועג רעטומ יד טָאה ךיילג ןעמ
 ךיז ןּבָאה ,םינּפ םענעגייא ןייז טַאהעג טָאה רערעדעי םנה ,ןוא
 ,ןרעֿױ-קיאור ,ןרָאד ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ רעמינּפ עלַא ריא רַאפ
 -דניירפ ַא ,ןגוא עלעקנוט יד ןופ קילּב ןעיולּב ןטימ םינּפ ןרָאלק
 :עװ ןפיוא םוטסירק ןופ קילּב רעד יװ טקנוּפ ,ןגנערטש ןוא ןֿכַאל
 .םומע ןייק

 ןעמעלַא ייז קידנריּפורגפיונוצ ,טלייצעג ייז טָאה רעטומ יד
 רע טגעלפ עסַאמ רעקיזָאדרעד ןיא -- ןעלװַאּפ םורַא ןעקנַאדעג ןיא
 .ןגיוא עֿכַאלדניּפ ןופ טלעטשרַאפ ןרעוו

 .לחיימ עטלזיירגעג ,עקיפיפ ַא ןעמוקעג טָאטש ןופ זיא לָאמנייא
 ןײגקעװַא םייִּב ןוא ,לקעּפ ַא םעּפע ןעײרהנַא רַאפ טֿפַאהּבעג טָאה יז
 :ןגיוא ץכַאליײרפ יד ןיא ץנַאלגַא טימ ןעוָאסַאלװ וצ טגָאזעג

 !רֿבח ,ןעזרעדיװ ףיוא --
 =עג לֿפײמש םענעטלַאהרַאפ ַא טימ טָאה --!טניחעג טייז --

 .רעמומ יד טרעפטנע
 ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ,עניילק יד טײלגַאּב טָאה יז

 עניילק יד טימ קידנזיירּפׁש קיטסַאה ,םַאג ןרעּביא יו ,טקוקעג ילנֿפַאל

 למילּפ-סגנילירפ ַא יװ ,שירפ ,רֿכח יא ןעגנַאנעג  ןיא  ,ךַאלסיפ
 .גנילרעטעמש/ַא יװ  ,טֿכײל ןוא

 טינ ךיז טעז טכַאג יד ןעװ ,רעטומ יד שגָאז --!רֿפח --
 -נעטשנָא ןַא רֿפח ַא ןּבעג טָאג ריד לָאז !עקניּביל ,וד ךע -- .רעמ
 !ןּבעל ןצנַאג ןפיוא ןקיד

 ןקרעמַאּב טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ עלַא ןיא טפָא טגעלפ יז
 רעּבָא : ןעלֿפײמש טזָאלעגוצ טגעלפ ןוא סעשידניק .סנױזַא . סעפע

 -גיאוורַאפ קידיירפ ןוא טרירעג ןעװעג יז זיא טייצ רעּבלעז רעד ןיא
 ץלַא טליפעג יז טָאה טייקפיט ןייז םָאװ ,ןביולג רעייז ןופ טרעד
 ריא ןּבָאה רֶׁשֹי ןופ ןיחצנ םעד ןגעװ ןעמיורט ערעייז :רערָאלק

 םינ יװ ,יז טָאה ,ייז קידנרעה ,ןוא ,טלטרעצעג ןוא טמירַאװעג
 ןעוועג יז ןיא טּפיוהרעד רָאנ .טפַאשקנעּב ןופ טצפיזעג ,קידנליװ
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 דעקידתונרזּפ ,רענייש  רעייז ןופ ,טייקטושפ= רעייז | ןופ טרירעג
 .ןײלַא ךיז וצ עגונּב טײקיזָאלֿכָאנ

 יז סָאװ ,םעד ןופ ןיטשרַאפ ךפַא ןעמונעג ןיוש טָאה יז
 טקעלפטנַא תמאּב ןּבָאה יז זַא ,טליפעג ,ןּבעל ןגעװ טדערעג ןּבָאה
 טניואועג זיא ןוא תורצ עֿכַאלשטנעמ יד ןופ לַאװק ןקיטכיר םעד
 ןצרַאה ןיא ףימ רעּבָא .ןעקנַאדעג ערעייז םימ ןייז וצ םיּכסמ ןרָאװעג
 םָאה ןעיונרעּביא תלוכיּב ןייז ןלָאז יז ,טּבױלנעג טינ יז טָאה
 רעייז וצ ןעיצוצ תיחוּכ יז ייּב ןקעלק טָאזפ ,ןליװ ייז יװ , ןּבעל
 .קלָאפטשעּברַא עצנַאג טָאד רעייפ

 ןמימ קידנעלקָאש  ,טֿפַארטעג יז טָאה --!עניימ עקניביל --

 ןגולק ןוא ןטסנרע ,ןטוגַא טּבעלעג עלַא ןייש ןּבָאה טציא
 קידנלעװ ,ןוא ,זיא טוג סָאװ ,םעד ןגעװ טדערעג ןּבָאה עלַא ,ןּבעל
 ,ןעװעג רָאלק ןיײלַא זיא יז סָאװ ,ץלַא ןשטנעמ יד ןענרעלסיוא
 -ַאטשרַאפ יז טָאה .תוחוּכ ןייק קידנרָאּפש טינ ,ןָאטעג סע יז ןּכָאה
 ,ןרַאפעג יד ףױא קידנקוק שינ ,ןּיל ןעמ ןעק ןּכעל ַאוַא זַא ,ןענ
 ,ןיהַא ,רעטניה ַא ףיוא ןקוקמוא ךיז יז טנעלפ ץכערקַא שימ ןוא
 .ָאמש ןוא רעצרַאװש ַא יװ ,רֹכע ריא ןגיוצעג ךַאלפ ךיז טָאה'ס ואו
 רעקיאר רעד ןענַאטשטנַא ריא ייּב זיא .ןײװֿפַאלסיּב .םַאּפ רעל
 --ןּבעל םעיינ ןקיזָאדמעד רַאפ קיטיונ זיא יז ךיוא זַא ,ןייזטסואַאּב
 קיטיונ ןצימע לָאז יז ,טליפעג טינ לָאמניק יז טָאה רעהַא זיּב
 ,ריא ןיא ךיז ןקימיונ ךסַא יװ ,ןעזעג רָאלק יד טָאה טציא ,ןייז
 טרעטנומדעד טָאה ןוא םענעגנָא ,יינ ריא רַאפ ןעוועג זיא סָאה ןוא
 .טסייג ריא

 ךַאליּב יד קירנַאפ רעד ףיוא ןגָארטעג ךַאלשקניּפ טָאה יז
 ךיז ןּבָאה םענָאּפש יד .ֿבוח ריא ףיוא יװ ,םעד ףיוא טקוקעג ןוא

 .ןגיױא יד ןיא יז ןמרָאװעג טינ ךיז טָאה יז ,ריא וצ טניואועגו
 ךָאנ ןגרָאמ ףיוא דימּת ךָאנ ,טֿפוזַאּב ריא ןעמ טָאה .לָאמ' עֿכַאלטע
 .קיּבַאפ רעד ףיוא ןזייװַאּב ךיז ןגעלפ ךַאלשעלּב יד יװ ,םעד
 קיצנוק יז טנעלפ ,ךיז טימ טַאהעג שינ ךַאזניק טָאה יז תעׁשּב
 ןגעלפ יז ,רעשזערטס יד ןוא סענָאוּפש יד ןופ דשח םעד ןקעוורעד
 ,טקידילַאּב ריא טלָאװס יװ ,ךיז יז טֿכַאמ ,ןּפַאטמוחַא ,ןּפַאֿכ ריא

153 



 ףיוא ץלָאטש ,קעװַא טייג ןוא ןָא ייז טלדיז ,ייז טימ ךיז טגירק
 .ןרעװ ןלעפעג ןעמונעג ריא טָאה ליּפש יד .טייקנילפ ךיא

 םינ קירּבַאפ רעד ףיוא קירוצ ןעמ טָאה ןוװָאקישטשװָאסעיװ
 =ץ'לָאה ַא וצ רעטעברַא ןַא רַאפ ןעמוקעגנָא רע זיא ,ןעמונעגנָא
 ,רעצעלק לַאטרַאװק ןרעּביא טריפעג רע טָאה געט ענעצנַאג ןוא ,רחוס
 .גָאמ ןרעי טעמּכ ןעזעג םיא טָאה רעטימ יד .ץלָאה ןוא רעטערּב
 *נערטשנָא ןופ קידנרעטיצ ,םיפ יד טימ דרעירד ןיא טרַאּפשעגנייַא
 ,עטלַא עדייּב ,הרעפ עצרַאװש-ןּבָאר רָאּפַא ןטָארטעג זיא ,גנונ
 עיורט ןוא טרעטַאמרַאפ ךיז ןעלסיירמ ערעייז ּפעק יד ,עקידרענייב
 טּפעלש ייז ךָאנ .טייקדימ ןופ ןעלטנוּפ ןגיוא ענעשָאלרַאפ יד ,קיר
 עּפוק ַא העדָא ץָאלק עטֿכיפ ,עגנַאל ַא ,ךיז טלסיירט ןוא ,ךָאנ ךיז
 ; רעטייווצ רעד ןָא :ענייא שיורעג טימ ךיז ןּפַאלק עֿכלעװ ,רעטערּב
 ,יַאלָאקינ טזיירּפש ,םעצייל יד ןזָאלעגּפָא ,רעדער יד עזַאּפ ןוא
 מקוררַאפ לטיה סָאד ,לװיטש ערעווש ןיא ,קיצומש/ ,ןסירעגּפָא
 =סױרַא םָאװ רָאנ ,ששדָאק ַא יװ ,רעטרעּפמולעגמוא ןַא , ןטניה ףיוא
 =נוא ךיז טקוק ,ּפָאק ןטימ ךיוא טלקיירט רע .דרערד ןופ טּפעלשעג
 ןָא דנילּב ןרָאפ דרעפ ענייז .ןעז טינ ךַאזנייק ליװ ןוא סיפ יד רעמ
 ,ןרעטַאלּפ םיא םורַא ,ןשטנעמ יד ףיוא ,ןרופ עקידנגעקטנַא יד ףיוא
 ףרוד ןדיינש ןעיירשעג עזייּב ,ןעיירעלדיז עקידזגורב ,ןעניּב יװ
 טפייפ ,ייז קידנרעפטנע טינ ,ּפָאק םעד קידנּביוהפיוא טינ .טפול יד
 +רַאפ ַא םימ טלמרומ ןוא ףייפ ןקידנֿבליהרַאפ ,ןפרַאׁש ַא טימ רע
 :דרעפ יד וצ לוק ןטקיטש

 ...ןָא םענ ,ןָא םענ ,ונ --
 םירֿבח ףיונוצ ךיז ןּניילק ןעײרדנַא ייּב ןעװ ,לָאמ סֿכַאלטיא

 רעדָא גנוטייצ רעשידנעלסיוא ןַא ןופ רעמונ ןעיינ ַא ןענעייל םוצ
 טרעה ןוא לקניװ ןיא ךיז טצעז ,יַאלָאקינ ךיוא טמוק ,רושָארּב
 שגנוי יד ךיז יא ,ןענעייל טקידנעעג .ייוצ ,העׁש|ַא קידעגייווש
 סײטנָא ןייק טינ טמענ ווָאקישטשװָאפעיװ רעּבָא ,חּכוותמ גנַאל גרַאװ
 ,ןעמעלַא ןופ רעטעּפש ןּביילנרַאפ םנעלפ רע .םיחוּכװ יד ןיא
 ןלעטש ןייּב םיא הע טנעקפ ןעײרדנַא טימ גיוא ףיוא גיוא .ןוא
 | :עגַארּפ יד

 ?קידלוש ןעמעלַא רַאפ רעמ זיא רעװ ןוא --
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 רעד טָאה סָאװ ,רענעי ,רימ וטסײטשרַאפ .,זיא קידלוש --
 ןברָאטשעג ןיא שטנעמ רעד טָא !סניימ זיא'פ -- טגָאזעג רעטשרע
 טנייל םיא ףיוא ןייז םעּכ ןיא ןוא קירוצ דָאי טנזיוט עכַאלטע טימ
 ןקוק ענייז ןגיוא יד רעּבָא ,לָאֿכָאֿכ רעד ךיז טלציוו --!טינ ןיוש
 .קיאוהמוא

 ייז ?ייז רעטניה ןעייטש סָאװ ,ענעי ןוא ?עֿפײר יד ןוא ,ונ --
 ?טֿפערעג ןענייז

 טרער ןוא ןצנָאװ יד טפוצ ,ּפָאק ןרַאפ ךיז טּפַאֿכ לָאכָאֿכ רעד
 דימּת רָאנ .ןשטנעמ ןוא ןּבעל ןגעװ רעשרעװ עטושּפ טימ גנַאל
 ןשטנעמ שלַא ןענייז קידלוש זַא ,סייא םיא יּב סעּפע טמיק
 תייטש  .ןלעטשנדירפוצ טינ יַאלָאקינ ךיז ןעק שומרעד ןוא ללֿכּב
 "ןיינ, ףיוא ּפָאק ןטימ רע טלקָאש ,ןּפיל עקיד יד טסערפעגפיונוצ
 .טכשוחרַאפ ןוא ןדירפוצמוא קעװַא טייג ןוא

 :טגָאזעג רע טָאה לָאמניא
 ןגָאז ריד לעװֿכ ;ָאד ןענייז יז ,ןייז ןזומ עקידלוש ,ןייג --

 ןסקָאוחַאּפ-דליזַא יװ ,ןרעקַארעניא ןּכעל עצנַאג סָאה ןוומ רימ
 ! תונמחר ןָא ,דלעפ

 רעד יאמיא ךייא .ןגעװ  ױזַא .עקַאט .לָאמנייא  טָאה טא --
 .רעמומ יד ךיז טנָאמרעד -- טדערעג קישטשלעבַאט

 ,ןגייוש ןצרוק ַא ךָאנ וָאקישטשװָאסעיװ טגערפ -- ?יַאפיא --
 טשרָאפ ,ןֿכַאלטיא ךָאנ טקוק !שטנעמ רעטעלש ַא ,,ָאי --

 ףעטמנעפ יד ןיא זנוא וצ ןוא ןייג סַאג רעזנוא רעּביא ןעמונעג ,ךָאנ
 44 .ןקעמשניײרַא

 .יאלָאקינ רעּביא טרזח --? ןיירַא טקוק רע --
 יז .םינּפ ןייז טינ טעז ןוא טעּב ןיא ןייש טגיל רעטומ יד

 .קירעביא ןַא טימ טדערענפױרַא ךיז טָאה יז זַא ,רעּבָא טייטשהַאפ
 םולש קידנלעװ יװ ,ןוא קיטסַאה טָאה קָאֿכָאֿכ רעד לייװ ,שרָאװ
 | : ןדייררַאפ ןעמונעג ,ןכַאמ

 ןָאט וצ םָאװ -- ,טינ טָאה רע ! ןקעמש ןוא ןייג ךיז רע לָאז --
 יה ...םוא רע טריצַאּפש

 =- .יַאלָאקינ לוק ןטקיטשרַאפ ַא טימ טגָאז --! טרַאװ | ,ןיינ .--
 !קירלוש זיא'ס רעװ ׁשָא

: 

 .םנעטפוה

= 



= 

 סָאװ ,ןירעד -- .לָאָאֿכ רעד קיטסַאה טגערפ -- ?טָאװ | ןיא
 ?הטוש ַא זיא רע

 .קעװַא םייג ןוא וָאקישטשװַאסעיװ טינ םיא םרעפטנע
 -יא ןזײרּפש טרעטַאמרַאפ ןוא ךַאלעמַאּפ טמענ לָאֿכָאֿפ רעד

 .ןיִפְׁש ַא ייב יװ ,עניד ,םימ יד טימ ליטש קידנרַאש ,רעמיצ ןרעצ
 ,ןָאמ ײזַא קידנעטש טנעלפ רע .ןעמונענּפָארַא רע טָאה לווימש יד
 ןיא יז .ףָאלש ןיא ןעװָאמַאלװ ןרעטש טינ ןוא ןּפַאלק וצ טינ ידּכ
 יורמוא יז טָאה ,סיױהַא זיא יַאלָאקינ ןעוו ,ןוא ןפָאלשעג טינ רעּבָא!
 : טגָאזעג .קיא

 ַא ,ןװיוא ןַא יװ טקנופ זיא רע !םיא רַאפ ארומ ּבָאה'ֿפ --
 ...טנערּב רָאנ ,טינ טמירַאװ ,רעטצײהעגנָא קרַאטש

 ,גנוי ַא -- ןפעּכ ַא -- סָאֿכָאֿכ רעד סםַאזגנַאל - שיצ -- ַא = ..גָאי --
 רע ...ןדייר םינ רעמ ןעיַאמיא חוּכמ םיא טימ טלָאז ,ָאקנעג ,ריא
 ןליפַא טמענ ןוא ...יַאטיא רעד ,ךָאנ עקַאט זנוא ךָאד טעװענָאיבש
 !רַאפרעד טלעג

 רַאפ םרַאדנַאשז ַא ךָאד טָאה רע ?שוחוח רעד זיא סָאװ --
 .רעטומ יד שקרעמַאּב -- ןתֹוחַמַא

 --!רענייּב יד ןֿפערּבנָא שינ םיא לָאז יַאלָאקינ ,ארומ בָאה'ֿפ --
 ןרעה יד ןליפעג ַארַאפ ,ריא טעז ,טָא-- לָאלָאֿפ רעד רעדיװ טדער
 עמושּפ יד ןיא טעװעדָאהעגסױא ןּבָאה ןּכעל רעזנוא ןופ ןרידנַאמָאק/
 יװ ,ןליפרעד ןלעװ ,יַאלָאקינ יװ ,ןשטנעמ ענױזַא ןעװ ? ןטַאדלָאמ
 ?ןייז ןַאד טעװ סָאװ ...דלודעג ןופ סיהַא ןלעװ ןוא ייז טקידײלַאּבמ:
 ןיא טעװ דרע יד ןוא ,ןצירּפשרַאפ טולּכ טימ ייז ןלעװ למיה םעד
 ...ףייז יװ ,ןעמיוושמוא טולּב

 ףימש ךיז טסייר -- ַאשירדנַא ,זיא םָאד ךַאלקערש יו --
 | | :רעטומ) רעד יוּב סױרַא

 וצ ןרעק םינ טעװ ,ןגילפ ןייק ןעגנילש שינ ןעמ לָאז --
 ,ןגעװטסעדגופ ןוא -- .ןגייװש ןצרוק ַא ךָאנ ײרדנַא טגָאז -- ןֿפערּב
 ןשַאװעגּפָא םיוארָאפ ןיוש טולּב רעייז ןופ ןּפָארט רעדעי זיא ,ָאקנענ
 ...קלָאפ ןופ ןרערמ ןעמי טימ:

 :וצ טיג ןוא רעדנַאנופ ליטש ךיז טֿפַאל רע
 ...!עפַאנק ַא טסײרטַא ...רעּבָא ,םע זיא תמא --
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 | צצוז
 ?מנמעעג ,םָארק ןיפ ןעמוקעג רעטומ יד זיא ,בוט-םוי סָאמנייא

 גנולצולּפ ןצנַאגניא ,לעזש ןפיוא ןייטש ןּבולּבעג זיא ןוא ריט יד
 רעמיצ ןיא -- ןנע-שרעמוז ןמירַאװַא טימ יװ ,דיירפ טימ ןכָאנַאּב
 .םימש עקרַאטש סלװַאּפ ןעגנולקעג טָאה

 .לָאֿכָאֿפ רעד טיירש -- יז זיא טָא --
 ,טקרעמַאּב ,םוא קיטסַאה ךיז טרעק ;לזַאּפ יװ ,רעטומ יד שעז

 ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,ליפעג ַא טימ ןָא ךיז טהניצ םינּפ ןייז יװ
 .ריא רַאפ ןגָאזוצ עקיטֿכיװ

 .ייַאמ ,םױרַא יז טלמרומ -- ּבוטש ןיא ןיוש -- ,ןעמוקעג ןיוש --
 ,ךיז טצעז ןוא טײקטֿכירעגמוא ןופ ,ןרָאל

 ןופ ןעלקניװ יד ןיא ,רעֿכײקּבַא ריא וצ ןייֵא ךיז טגיוּב רע
 .ןרעטיצ ןּפול יד ןיא ךַאלערערט עקיטכיל ,עניילק ןצנַאלג ןגיוא ענייז
 .קירעגייווש ןָא ךיוא םיא טקוק רעטימ יד ןוא רע טגייווש עגר ַא

 לוָאל ,ייז  ייּברַאפ .ךרוד לָאֿכָאֿפ רעד טייג קידנפייפ ליטש
 .ףיוה ןפיוא סיױרַא טייג ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא

 ,רעפיט ןייז טימ לװַאּפ ןדייר טמענ --!עמַאמ ,קנַאדַא --
 --.רעגניפ עקידעטיצ יד טימ טנַאה ךיא טקירד ןוא םיטש רעקירעדינ
 !קנַאד ַא

 .גנַאלק ןוא קורהסיוא:טטֿכױעג סנוז םעד ןופ טרירעג קידיירפ
 ןּפַאלק סָאד קידנטלַאהנײא ,ןוא ּפָאק ןייז יז טעלג ,םישש ןייז ןֹופ
 .ליטש יז טגָאז ,ןצרַאה ןופ

 ? ןעװרַאפ ?סָאװרַאפ !ריד) טומ ןיא טָאג --
 .טנָאז --!קנַאד ַא -- ךַאז רעזנוא טספלעה וד סָאװ ,רַאפרעד --

 ןמיול ךיוא ןשטנעמ ַא וצ ךַאלּפייל ןוא טנעָאנ זיא רעטומַא זַא -- .רע
 !קילג רענעטלעז ַא םע ןיא -| טסייג

 ןַא טימ רעטרעװ ענייז יז טגנילש ענדעשז ןוא קידװעגייװש
 ַאוַא ריא ןּנעל טייטש הע ,ןוז ןופ ןָא טלעװק ןוא ץרַאה ןפָא
 ,רעטנעָאנ .ַאזַא ,רעקיטכיל

 1 יײעג ןּבעל ןיימ ןיא ךסַא -- ןעזעג ,עמַאמ ,ןגיוושעג ּבָאה'כ --

 ױ ןא ,המשנ ןייד היא ןעװעג תונמחדַא רימ ןיא ,טינ ריד טלעפ
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 -- טרעלקעג !תלוֿכיּב ןעװעג טינ ,טנעקעג שינ ךיא ּבָאה ןפלעה:
 ערעזנוא ןעמעננָא טינ ,זנוא טימ ןרעװ םולׁש טינ לָאמנײק טסעװ
 וד יװ ,ןדייל קידעגייוװש רָאֹנ טסעװ ןוא ,ענעגייא יװ ,ןעקנַאדעג
 !ןעװעג רעוװש זיא סָאד ןוא .ןטילעג ןּבעל ץנַאג ַא טכָאה

 טלעטש -- ! ןיײטשרַאפ וצ ךסַא ןּבעגעג דימ טָאה ַאשװירדנַא --
 ןוז םעד ןענָאמרעד וצ שנואװ ןקרַאטשַא קידנלופרעד ,ןיירַא יז
 .רֿבח ןגעוו

 לֿפײמש ַא טימ טגָאז -- !ריד ןגעװ שלייצרעד רימ טָאה רע --
 .לװַאּפ!

 ןוא .טרָא ןייא ןופ םיא טימ ןעמַאטש/ רימ .ךיוא רָאגעי --
 ..ןענעייל ןענרעלסיוא טלָאװעג וליפַא ךימ טָאה .ַאשוירדנַא

 ?ןײלַא ןענרעל ןעמונעג ןוא טמעשרַאּפ ךיז וטסָאה --
 .טלמוטעצ ּפָא ךיז יז טפור -- טקוקעגפיוא ןיוש טָאה רע --

 םולפרעּכוא טימ טָאה סָאװ ,החמיש רעד  ןופ טקיאורמואַאּב ןוא
 :ןעלװַאּפ רָאפ רעדיװ יז טגייל ,טסורּב ריא טליפעגנָא

 ,ןרעמש וצ טינ ידּכ ,קעװַא ןווינּב .ןָאמ ףור ַא םיא ףרַאדימ --
 ...םיג ןעמַאמ ןייק שָאה רע

 .ויוהריפ ןיא רימ יד קידנענעפע ,,לוװַאּפ טיירש -- ײרדנַא --
 ? וטסיּב ואוו ---

 ...ןקַאה ץלָאה ליװ'כ .ָאד טָא --
 !רעהַא םוק ...!טייצ טסָאה --
 | .,.ייג'5 --

 ןיא קידנעײגנירַא ןוא ,ךיילג יג ןעמוקעג רעּבָא זיא רע
 .שיטַאּבעלַאּב טגָאזעג ךיקי

 קינײװ ,ץלָאה ןעגנערּב לָאז רע ,ןעיאלָאקיג ןגָאז ףרַאדימ --
 נָא ?לוַאּפ ,םיוא טעז רע יװ ,ָאקנענ ,טעז ריא .זנוא ייּב ץלָאה
 ,עװטסלַאשטַאנ יד ,ּפָא רָאג יז טעמרָאק ,ןפָארטשַאּב וצ טָאטש
 ...סעקישטשוָאטנוּב יד

 םד ךָאנ טָאה ריא ייּב .רעדנַאנּפ רעטומ יד ךיז טֿפַאל
 ,דיירמ ןופ טרוּפשרַאפ ןעװעג ךָאנ זיא יז ,ץרַאה סָאד טשלחעג
 יב ןפװעגפױרַא ןייש טָאה סקיטֿפיזרָאפ ןוא םגרַאק םעמע רָאנ
 ןיא טוג וצ .דימּת יװ ,ןקיאורַא ,ןוז םעד ןעז וצו שנואו םעד ריא;
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 עטשרע יד ,טסולנעג .ריא ךיז טָאהס ןוא ןצרַאה ןפיוא ןעוועג
 ייּב ןּבײלּברַאפ רימת ףיוא ןוא ףכיּת לָאז ןצעל היא ןופ דיירפ
 .ןעמוקעג זיא יז יװ ,קרַאטש ןוא קידעגעל יױזַא ןצרַאה .ןיא ריא
 טָאה ,קילג ריא ןרעװ טרענימעג שינ לָאז ,קידנּנָאה ארומ ןוא
 קילעפוצ ַא רעגעי ַא יװ ,םיא ןקעדרַאפ וצ רעֿכיג סָאװ טלייַאעג ךיז יז
 ,לגיומ ענעטלעז ענעגנַאפעג

 -עג טינ ךָאנ ךָאד טסָאה ,ַאשַאּפ ,וד ! ןסע גָאטימ רימָאל --
 .טקסערַאפ  רָאפ יז טגייל --? ןפעג

 טָאהימ זַא ,רעעזפיוא ןופ טמואוורעד ןטכענ ךיז ּבָאה' .ןייג --
 ןוא ןמענעג טינ טנייה .ןיוש ךיז טָאה -- ןזָאלוצּפָא ןסאלשַאּב ךימ
 .ןעקנורטעג טינ

 --ןוָאזיס ןטלַא םעד ןפָארטעג ךיא ּפָאה ןעמעלַא ןופ רעירפ --
 םעד רעּבירַא רע זיא ,ןעזרעד רימ טָאה רע-- .לװַאּפ טלייצרעד
 -רָאפ רימ טימ טציא טייז -- םיא ךיא גָאז .ךימ טסירגעג ןוא געװ
 טכיופיוא ןרעטנוא ךיז ןיפעג ,שטנעמ העפירטַא ןיב ךיא ,קימֿכיז
 ךיז טָאה רע יװ טסייװ ןוא .רע טגָאז ,השקשנ ,ײצילָאּפ  ןופ
 ךיז טָאה רָארָאיפ -- רע טגָאז -- םָאװ ? קינעמילּפ ןֿכָאנ טגערפעגֿכָאנ
 ? טריפענפיא םוג ךיז ,ךיא גערפ ,ריא טניימ םָאװ ? טריפעגמיוא םוג
 יר ןגעק טרעדיולּפעג טינ ןטרָאד סקירעּביא ןייק ,רע טגָאז ,נ
 ןַא שטנעמַא זיא .ַאידעפ ןַא טגָאעג ּבָאה ךיא ןעװ ןוא ?םירבח
 ןוא דרָאּב יד ןָאמעג טעלגַא רע טָאה ,רענולקַא ןוא רעֿכַאלטנרָא
 טינ ןּבָאה ,םוָאזוס יד ,רימ-- :יױזַא ןעועג עידומ רימ ץלָאטש
 !ןשטנעמ עטֿכעלש ןייק החּפשמ רעזגוא ןיא

 ןוא .לָאֿפָאֿפ רעד טגָאז -- !ךרַאמ טימ רעשלַא ןַא זיא רע --
 רעליואוו ַא ,ןסעומש םיא טימ טפָא געלפ'כ -- .ּפָאק ןטימ טְלקָאׁש
 ?ןזָאלּפָא דלַאּב ןעמ טעװ ןעירעפ .רעיוּפ

 ןענייז יז ןגעק .ןזָאלּמָא ןעמ טעװ -- ךיא ןֿכער -- ןעמעלַא --
 עשז-סָאװ ןוא ,תודע טיַאסיא רעסיוא ,ָאטינ ןזײװַאב ערעדנַא ןייק
 ?סניױזַא ןגָאז טנעקעג רע טָאה

 ײחדנַא ; ןוז ןפיוא טקוק ןוא רעה ןוא ןיה טייג רעמומ יד
 טניילרַאפ טנעה יד ,רעטסנעפ םייּב טייטש| ,דייר ענייז . טרעה
 ןסקַאװעגּפָא זיא םיא ייּב .רעמיצ ןרעּביא טזיירּפש לַאּפ .ןטניה ףיוא
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 טֿפידעג ךיז ןּבָאה רָאה עלעקנוט ,עניד ךַאלעזיידג עניילק ,דרָאּב ַא
 רילָאק ןלעקנומ םעד רעֿכײװ קידנֿכַאמ ,ןקַאּב יד ףיוא טלזיירגעג|

 .גנערטש טקוקעג ןּבָאה ןגיוא עטנקלָאװרַאפ יד .םינּפ ןופ
 םוצ טגנַאלדעה ןֹוא רעטומ יד רָאפ טגייל -- ! ךיז טצעז --

 .זיוּפׁש עסייה שיט
 טָאה רע זַא .ןעניּבייר ןגעװ שלייצרעד ײדדנַא טָאה גָאמימ ייּב

 :ןפורעגסיוא םורדרַאפ טימ ?װַאּפ טָאה ,טקידנעעג
 ײזַא םיא ךיא טלָאװ -- םייהרעדניא ןעװעג טלָאװֿפ ןעוו --

 ןסױרגַא ?ןצרַאה ןיא ןגָארטעגקעװַא רע טָאה סָאװ ! ןזָאלעגּפָא םינ
 ...ּםָאק ןיא רעטנָאלּמ ַא ןוא טײקטֿפַאדּכענפױא ןופ ליפענ

 ןיא שטנעמ ַא זַא -- לֿכיימש ַא טימ לָאֿפָאֿכ רעד טגָאז -- ,ונ --
 ,רעּב ןטימ גנַאל ןיילַא וצרעד ךָאנ טָאה רע ןוא ,רָאי קיצרעפ טלַא

 -רעּביא םיא רעווש זיא -- ןטלַאהעג המחלמ ,המשנ ןייז ןיא סָאװ |
 ...ןֿכַאמוצ

 ןגעלפ יז ןעװ ,םיחוּכיװ ענעי ןופ רענייא ןדנוּברַאפ ךיז טָאה'ס
 .רעטומ רעד רַאפ עֿכַאלדנעטשרַאפמוא ,רעטרעװ טימ ןדייר ןעמענ
 ןסיּברַאפ ץלַא ךָאנ ןּבָאה ייז ןוא טקידנעעג ךיז טָאה גָאמומ רעד
 עטציּפשעגרעּביא ,עקישיור םימ  ןמייווצ ןפיוא רענייא טלגָאהעג
 :טוׁשּפ טדערעג ייז ןּבָאה םייצ וצ טייצ ןופ .רעטרעוו

 ןֿכַאמ טינ טירט ןייק ,געװ רעזנוא שימ ןייג ןפרַאד רימ --
 .לװַאּפ טענעטעג טסעפ טָאה --!טייז ַא ןָא

 +ימ קילדנעצ ץֿבַאלטע ףיוא געװ ןיא ןסױטשנָא ךיז ןוא --
 ...םיאניש יװ ,ןייז םינּפ-לּכקמ זנוא ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ ןָאיל

 לװַאּפ זַא ,טײטשרַאפ ןוא חוּכיװ םוצ וצ ךיז טרעה רעטומ יד
 יז רַאפ ןָא ךיז טמענ לָאֿפָאֿכ רעד רָאנ ,םירעױּפ יד ּביל טינ טָאה
 .לֹֿׁש ןענרעל ךױא ןעמ ףרַאד םירעיוּפ יד זַא ,טזייוורעד ןוא
 ןייז וצ םיוא ריא טזייװ רע ןוא ,ןעײרדנַא רעפעּב טייטשרַאפ יז
 ,ןעלװַאּפ םעפע טגָאז רע ןעװ ,לָאמ םֿכַאלטיא רעּבָא ,טֿכערעג
 - ןפױא םעטָא םענעטלַאהרַאפ ַא טימ טרַאװ ןוא ןָא ךיז יז טגנערטש
 .טקידילַאּב טינ לָאמַא לָאֿכָאֿפ רעד םיא טָאה רעמָאט ,רעפטנע םנוז
 טקידיילַאּב רענייק  ןוא .ןטייווצ .ןפיוא רענייא ןעיידש ייז רעצָא
 .שינ ךיז



 :ןד םעד רעטומ יד לָאטַא שגערפ
 ?ַאׁשַאּפ ,סע ויא ױזַא --
 :טֿײמש ַא טימ רע טרעפשנע
 !ױזַא --
 רעּבָא לַאג טימ לָאֿכָאֿכ רעד טדער -- רעה רעקידענג ,ריא --

 ןיא ,טיײקוצ טֿכעלש רעּבָא ,ןסעגעגּפָא טָאז טָאה  ,ךַאלדניירּפ
 ךרוד טקנעװש ! ןקעטש ןּבילּבעג ןסיב קיטשַא ודלַאה ןיא ךייַא
 !עלעזרלעה סָאד טשהָאקַא

 .לװַאּפ םיא טַאה --שירַאנ טינ ךיז ךַאמ --
 ...! דפסה ַא ףיוא יװ ,ןוּב5ֿ ? ךיא --
 .םָאק ןטימ טלקָאש ןוא ליטש טֿפַאל רעטומ יד
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 ןוא ןייגוצ טמענ יינש רעה .גנילירפ וצ טרעװ רעטנענ ץלַא
 םָאװ ,סנעמײקײקירּבַאמ יד ןופ ךיור ןֹוא ץומש יד טקעלּפשנַא
 יד זיא גָאט ןדעי טימ .שינעפימ ןייז ןיא ןגרָאנרַאפ ןעוועג ןיא
 רעצנַאג רעד ןוא ,ןגייא יד ןיא ןֿכָארקעג רעטרַאּפשעגניַא ץומש
 =מורַא טינ ,סעטַאמש ןיא  ןָאטעגנָא יװ ןעזענטיוא טָאה לַאטרַאװק
 טימ ןוא חומ ,רעֿכעד יד ןופ ןענורעג טָאה  גָאטייּב ..ןשַאװעג
 ןוא .רעזיה יד ןופ טנעװ עיורג יד שערַאּפעג ךיז ןּכָאה סייווש
 ץלַא .טנּפַאצ-זייַא טלפייוװעג לקנוט םוטעמוא ךיז ןּבָאה טכַאנרַאפ
 ןסָאלשטנַאמוא ,ליטש .ןוז יד ןזיװַאּב למיה ןפיוא ךיז טָאה רעטפָא
 .ּםמװ םוצ קידנפילפּמָארַא ,ךַאלכײש יד ןעמיוש ןעמונעג ןּבָאה
 טרעטַאלפעג ךַאלדניירפ לַאטרַאװק םעד רעּכיא טָאה גָאט ןּבלַאה ןיא
 .ןעגנונעפָאה-טגנילירפ ןופ גנַאזעג רעקירעשיצ רעד

 .יַאמ ןמשרע םעד ןרעייפ וצ טיירגעג ךיז טָאה'מ

 ןגיולפעג ןענייז לַאטרַאװק ןרעניא ןוא קירּכַאפ רעד רעּביא
 ףוש-םװי םנופ גנשיידַאּב יד טרעלקרעד ןּבָאה םָאװ ,ךַאלטעלּב
 ןייק ריא ףױא טָאה עיצַאטיגַא יד סָאװ ,גרַאװגנוי יד .ןליפַא ןוא
 :טדערעג ,ייז קידנענעייל ךיוא טָאה ,טַאהעג טינ  גנוקריוו

 ! ןענעדרָאנייַא םע ףרַאדימ ,ָאי --
 :טענעטעג ןוא טלֿכײמשעג זייּב טָאה װָאקישטשװַאפעױװ
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 !שינעטלעהַאּב ןיא ןליּפש וצ ךיז ןייש .גונעג  טייצ --
 רַאדעגסױא קרַאטש .ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא ןיזַאמ .ַאידעפ

 -רענ םעד קנַאד ַא ,גיימש ןיא עלעגיופ ַא יװ ןזיועגמיוא רע טָאה
 .רעטרעװ ןוא ןעגנוגעװַאּב ענייז ןופ רעטיצ ןזעוװ

 טול טינ ןוא רעקידעגייוװש רעד ןשײלנַאּב דימּת טגעלפ םיא
 ןיא טעּברַאעג טציא טָאה סָאװ ,וָאמָאס וװָאקַאי רעטסנרע ןרָאי יד
 ןרָאװעג טּבלעגרַאפ רעמ ךָאנ זיא סָאװ ,וָאליאמַאס ןוא ,טָאטש
 ,עקינייא ךָאנ ןוא זָאנוגַארד ,ןיקוּכ ,וװעסוג יליסַאװ .עמרוט ןיא
 ,לווַאּפ רעּבָא ,רעװעג טימ ןייג וצ טייקייונ יד ןזיוועגפיוא ןּבָאה
 .ףיורעד ןעװעג םינסמ שינ ןּבָאה ערעדנַא ןוא וָאמָאס ,לָאכָאֿכ רעד

 םיוק ,טציװשרַאפ ,טרעטַאמרַאפ דימּת ,רָאנעי ןעמֹוק טגעלפ
 :ןענעמֿכח ךיז טגעלפ ןוא ,םָעטֶא םעד קידנעיצּפָא

 ןרעדנעוצמוא ידּכ ,שדנעװרַאפ טרעװ עֿפלעװ ,טעברַא יד --
 ,רעּבָא/ םירֿבח ,טעּברַא עסיױהגָא זיא -- גנונעדרָא עקידנריטסיזקע יד
 --לוויטש עיינ ןפייק ךיז ךיא זומ ,גלָאפרע טימ ןייג לָאז יז ידּכ
 עניימ-- .ךיש עסַאנ ,ענעסירעצ עניו ףיוא ןָא טזייו רע ןוא
 יז שעװ אפור ןייק זַא ,ןסירעצ יװַא ךיוא ןיוש ךיז ןּבָאה ןשָאלַאק
 ,ךיז ליװ'ֿפ .סיפ יד רומ ךיא ץענרַאפ גָאט ןדעי ןוא ,ןפלעה טינ
 ,רערײא ,רעירפ טלעװ רענעי ףיוא ןעלקעּפרעּבירַא טינ ,רעּבָא
 רעטלַא רעד ןופ הדעצסע*לּכ ינמּב ןרעװ רוטּפ טינ ןלעװ רימ
 גָאלשרָאמ םוװָאליַאמַאס רֿבח ;קידנפרַאװּפָא ,רעּבירעד ןוא ; טלעו
 ךימ לָאזמ ,רָאפ ךיא גייל ,עיצַארטסנַאמעד רעטנֿפָאװַאּבַא ןגעוו
 ,טגייצרעביא ףיט ןיּבֿפ ןוא ,לוװיטש עקרַאטש| טומ ןענעפָאװַאּב
 יד יװ ,וליפַא םוילַאיצָאס ןופ ןיחצנ ןרַאפ רעקיצונ זיא םָאד זַא
 ...1 הגירה עטסערג

 יד ןלייצרעד רע טנעלפ ךַארּפש רעקידלמולּב ַאזַא טימ טקנוּפ
 -יישרַאפ ןיא טָאה קלָאס סָאד יױזַא יװ ,םעד ןגעװ תוישעמ רעטעּברַא
 טָאה רעמומ יד .ןּנעל סָאד ןרעטֿכײלרַאפ ךיז טנורּפעג רעדנעל ענעד
 ףיוא ןֿכַאמ ןגעלפ ייז ןוא תוישעמ ענייז ןרעה וצ טַאהעג טלָאד
 -לעװ ,קלָאפ ןופ םיאנוש ערטיֿכ עמַאס יד -- םשור םענדָאמ ַא ריא
 .טרַאנעג םיא ערעדנַא עלַא יװ רעֿכַאלקערש ןוא רעטפָא ןּבָאה עֿכ
 ךַאלעשטנעמ עקיכייּב ,עניילק יװ ,טלעטשעגרָאפ ריא ךיז ןּבָאה
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 ,עמַאזיורג ןוא ענדעשז ,ןסיװעג ןוא רׁשֹוי ןָא ,רעמינּפ עטיור סב
 ןופ הלשממ רער רעטנוא טּכעלעג טֿכעלש יז טָאה יז תעׁשֹּב
 ןופ טֿכַאמ יד ףיוא ןומה ןטושּפ םעד טציירעג ייז ןּבָאה ,, םירסיק
 ןטירעגסיורַא ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה קלָאפ סָאד זַא ןוא ,רסיק
 ךרוד ךַאלעשטנעמ יד ןגעלפ ,טנעה םרעמיק םעד ןופ הלשממ יד
 טנעה .ענעגייא ערעייז ןיא טֿכַאמ יד ןּפַאֿכרַאפ םנגול ײלרעלַא
 רעמָאט ןוא .ןירַא רעכעל יד ןיא קלָאפ סָאד ןּבײרטרַאפ ןגעלפ ןוא

 ןענעליוקסיוא םיא יז ןגעלפ -- יז ןנעק טלעטשעג קלָאפ סָאד ךיז טָאה -
 .ךעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד ןיא

 ןרָאנעי טלייצרעד טָאה ןוא טימ טמַאפעג ךיז יז טָאה לָאמניײא
 .דייר ענייז טל ןפַאשַאּב ךיז טָאה יז סָאװ ,דליבײסנּכעל םעד
 :טנערפעג םיא יז טָאה ,רעטכעלעג ןטמעשרַאפ ַא טימ

 ?שטיוָאנַאװיא רָאגעי ,ױזַא קישֿפיר --
 ךיז טקיטש ,ןגױא יד טצָאלגרַאפ ,רעדנַאנופ ךיז רע טֿכַאל

 .טנעה יד טימ טמורּב יד ךיז טּפיײר ןוא .ןֿכַאל ןֹומ
 ןופ םֵקָא ןטּפער םעד טָאה ריא ! עלעּבָאּב ,קיטֿכיר-תמא --

 םעד ףיוא ןָאד ןענייזמ !טּפַאֿכעג רענרעה יד רַאפ עטֿכישעג רעד
 ךַאװ יד רעּבָא ,ןצכעיינסיוא ,ןעגנוצוּפַאּכ עקינייא ןָאפ ןעקנילעג
 סע ןענייז ךַאלעשטנעמ עקניּבָארג יד טָא !ןופרעד טינ ךיז טייּב
 סָאװ ,םיצרש עקיטפיג עמַאס יד ןוא עקידניז עטכער יד עקַאמ
 ןעמָאנ םענעגנולעגַא ייז ןּבָאה ןזױצנַארּפ יד .קלָאפ סָאד ןכייּב
 ןעייק .ַאושז -- הוּב ,עלעבָאּב עּביל ,סע טקנערעג .ַאושזרוּב -- ןּבעגעג
 ...ןגיױז ןיא ןעייק ,זנוא יז

 ,רעמומ יד טנערפ --?םע טסייה ,עֿכײר יד --
 ַא לָאז'מ .קילגמוא רעייז טקעטש ןירעד ןוא :ָאי ,ָאי --

 ןופ סקואו םעד סע טלַאהרַאפ ,שעמ לסיּבַא ןשימוצ ןסע ןיא דניק
 .רַאפימ ןַא ,ןשטנעמ ַא ןוא ; לטוּפילילַא םע טניילּב ,רענייּב ענייז
 ענייז המשנ יד טרעװ ,דלָאג טימ ןָא טייהרעגנוי ןופ םיא שמס
 -ףניפ ענעמוג ַא יװ רָאג טא ,עיורג ַא ןוא עקניטיוט ַא ,עקניניילק ַא
 | ...עקליּפ ענעקיּפָאק

 :טגָאזעג לָאמַא לװַאּפ טָאה ןרָאגעי ןגעװ קידנדייר
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 ןענהמֿכח וצ ךיז ביל ןּכָאה ערעדנַא ןופ רעמ ,ײרדנַא ,טסייוו --
 ...ןצרַאה ןיא דימּת טגָאנס עֿכלעװ ייּב ,ןשטנעמ ענעי

 . ןוא ןגױא יד טערומשורַאפ ,לָאלָאֿפ רעד עלײװַא םגייווש
 :טרעפטנע

 ןופ הנַאלסור ץנַאג ךָאד טלָאװ יױזַא בוא !קיטֿיר שינ --
 ...טצַאלּפעג רעטפעלעג

 ץעגרע ,עמרומ ןיא ןסעזעג ךיוא זיא יז ,ַאשַאטַאנ ןעמוקעג זיא'ס
 .ריא ףױא טקריװעג םינרָאג רעּבָא טָאהס ; טָאטש רעדנַא ןַא ןיא

 ןעװ ,רעֿכַאלײרפ טרעװ לָאֿכָאֿכ רעד זַא ,טקרעמַאּב טָאה רעטומ יד

 טימ ןעמעלַא טעּפעשטרַאפ ,ןענעמפח ךיז טמענ ,ריא טעזרעד רע
 -לעלעג ןכַאלײרפ ַא ריא ייּב םױרַא טפיה ןוא טייקזייב רעֿכײװ ןייז
 ענייז ןפייפ טמעלקרַאפ רע טמענ ,קעװַא טייג יז ןעװ ,רעּבָא .רעט
 קידנרַאש ,רעמיצ ןרעּביא גנַאל טזיירּפש ןוא רעדיל עֿכַאלדנעמוא

 .םימ יד טימ קיטעמוא
 -עלייַא ןיא רימת ,עטערַאמֿכרַאפ ַא דימּת ; ַאשַאס טמוק טסָא

 .רענעטיּבעגנייַא ,רעטרמערפרַאפ ץלַא רעשייװ סָאװ סעּפע ןוא שינ
 טָאה ןוא ןטײלנַאּב וצ יז רָאדירָאק ןיא םיױרַא לװַאּפ ןיא לָאטנייַא
 טרעהרעד רעשומ יד טָאה .רימ יד ךיז רעטניה שֿכַאמרַאפ שינ
 :ךערּפשעג ןקיטסַאה ןימ ַאזַא

 .לריימ םָאד ליטש טנערפ -- ןגָארמ ריא טעװ ןָאפ יד --
 ,ךיא --
 ?יזַא ןסָאלשַאּב ןיוש --
 .ףיורעד טֿפער גָאה'ֿפ ..ָאי --
 ?ןירַא עמרומ ןיא רעדיװ טסייה'פ --
 .רע טגייווש
 טקַאהרַאפ ןוא ןָא יז טּבױה -- ...ריא טלָאװ יושפא ןוא --

 ,ךיז
 .לװַאּפ טנערפ -- ?סָאװ --
 ...ןּבעגעגרעּביא ןרערנַא ןַא --
 .לוק ןפיוא רע טרעפטנע !  ןייג --
 ...ןעמעלַא ףייא גנוקריוו .ַאזַא טָאה ריא ...ךיז טֿפַארטַאּב --

 לפיװ ...שארב ָאד טייטש .ָאקדָאֿכַאנ ןוא ריא ...ּביל ךייא טָאהט
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 , ,.! גנַאל ףיוא ...טייװ ...ןקישרַאפ ךייַא ךָאד ןעמ שעוװ רַאפרעד ןוא ! ךיז טלַארשַאּב ...יירפ רעד ףיוא ןָאטפױא ריא טנעק
 .רעסַאײזייַא סנפָארט עסיוהג יװ  ,ןצרַאה  ןפיוא רעטרעװ יד ריא ןלַאפ .ןיּפ ןוא טעמוא -- ןליפע  עטנַאקַאּב ןעג .גילק םיטש םעקנעשַאס ןיא ןַא ,רעטומ רעד סיוא ךיז טכוד
 | .ןגָאּמָא טינ ןפוא-םישּב ןופרעד ךיז לעװֿכ - לװַאּפ טגָאז -- ! יױזַא ןסָאלשַאּב  גָאה'ֿכ | ,ןיינ --
 ...ךיא ןעװ ...ןטעּב ךייַא לעװ ךיא ןעװ ,ןליפַא --
 | , :גנערטש' רעדנוז יַאּב םעפע ןוא קיטסַאה ןדייר ןעמונעג לָאמַאטימ טָאה לװַאּפ
 .ליטש יז טגָאז -- שטנעמ ַא ןוּב ךיא -- ! טינ טפרַאד ריא ?ריא םָאװ ...יױזַא ןדייר טינ טפרַאד ריא --
 ...ןרייר שינ ױזַא ןעמ ףרַאד רעּבירעד ...רעּבירער ןוא :ָאי ...רעייט רימ זיא סָאװ ,ׁשטנעמ ַא -- רעטרעװ יד טימ טקיטשעג ךיז שלָאװ רע יװ ,דימּת יװ ,שרעדנַא סעפע רָאנ ,ליטש ךיוא .,לװַאּפ רעטנוא .טּפַאֿכ --שטנעמ רעליואוו ַא --
 .טףיימ סָאד טגָאז -- ! טנוזעג יז --
 | | .ףיוה ןפיוא ריא ךָאנ סױרַא יא .לװַאּפ .קידנפיול שעמּכ ,קיטסַאה סױרַא זיא יז זַא ,רעטומ ירד טײטשרַאפ ,לפַאנק עריא ןופ ןּפַאלק ןלָאנ
 .טסורב םרעטומ יד םורַא טּפַאל קערש עדנקירד ,ערעווש ַא

 רעד ףױא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קנַאדעג ריא ןוא .םרעטסניפ ַא ,םיוהג ַא ,קילגמוא יינ ַא ריא טרַאװרעפ זַא ,טלימעג ,רעּבָא טָאה ח ,טלדנַאהעג ךיז טָאהפ סָאװ ןגעװ ,ןענַאטשרַאפ טינ טָאה יז
 ;ענַארפ

 ; ןָאט רע ליװ סָאװ -- |
 ,חומ ןיא קידנעגנירדנירַא ,ןּברָאטשעגּפָא ןוא .ךיז טלעטשעגּפָא

 וי ר | ןלגָאנ ַא יװ
 .ָאֿפ רעד ,ןעײױהנַא טימ ןעמַאזוצ ףיוה ןופ ןײרַא זיא לוװַאּפ

 :ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,טרערעג טָאה לָאֿכ
 !םיא םימ ןעמ טומ סָאװ ,ַאקיַאסיא ,ַאקיַאפיא ,ךע --
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 ענייז ןפרַאװקעװַא קָאז הע ,ןּכעג הצע ןַא םיא ףרַאד'מ --
 .טערַאמֿרַאפ לװַאּפ טגָאז --! קיטש

 "ּפָארַא ,רעטומ יד טגערפ -- ? ןָאפ וטסליװ סָאװ ,ַאשַאַּכ --
 | .ּפָאק םעד קידנזָאל

 ?שציא ?ןעװ --
 ...יַאמ ןטשרע םעד  ...ןששרע םעד --
 לעװ ךיא--םיטש רעקירעדינ ַא טימ לװַאּפ םיוא טיירש !ַאדַא --

 .ןעמעלַא רַאפ םיוארָאמ ריא טימ ןייג לעװ ...ןָאמ רעזנוא ןגָארט
 .ןצעזנײרַא רעדיװ ,תועמשמ ,ךימ ןעמ טעװ רַאפרעד

 מָאה ליומ ןיא ןוא ןגיוא יד ןיא .ןדָאװעג סייה זיא רעמומ רעד
 ןעמונעג יז טָאה לוװַאּפ .שינעקירט עמענעגנָא טינ ַא טליפרעד יז
 | .ןעשעג טעלג ַא ,טנַאה רער רַאפ

 םָאר טקעטש ןירעד !ןײטשרַאפ סע טזומ ,סע ףרַאד ךיא --
 | !קילג

 םַאגנַאל טּבױה ןוא יז םרעפטנע -- ! טשינרָאג גָאז  ךיא --
 ןטימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןּבָאה ןגיוא עריא ןעו ןוא .ּפָאק םעד ףיוא
 ןגױּבעגנייא רעדיװ יז שָאה ,ןגיוא ענייז ןופ ץנַאלג ןקידתונשקע
 .ודלַאה יד

 ןריר טמענ ןוא ץפיז ַא טומ ,טנַאה ריא םױרַא רע טזָאל
 | :ףרואוורָאפ םימ

 ןעװ ...ךיז ןעיירפ רָאנ ,טפרַאדַאּב וטכָאה ןרעיורט = טינ -
 ערעייז ןקיש טוט םוצ ןיוא ןלעװ םָאװ ,םרעטומ ןייז ןיוש ןלעוװ
 ?דיירפ טימ רעדניק

 יופ -- לָאֿכָאֿפ רעד ןָאטעג עשטרוּבַא טָאה -- ...ּפָאה ,ּפָאה --
 ..:סעלָאּפ יד טרעשַאקרַאפ ,ןַאּפ רעזנוא ךיז ןעגנוהּפשעגרעדנַאנ

 רעשש'ֿכ - רעטומ יד רעּכיא טרוה -- ?סָאװ ןעד גָאז ךיא --
 ךָאד ךיא ןיּב ...ךיד ךיא עװעלַאשז רעמָאט ןוא .,.טינ ריד ךָאד
 ...!עמַאמ ַא

 עפרַאש ,עטרַאה טרעהרעד יז ןיא ,ריא ןופ ּפֶא רע טערט
 : רעטרעוװ

 .ןּבעל וצ ןשטנעמ םעד ןרעטש סָאװ ,סעּביל ןַארַאפ זיאיפ --
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 ךָאנ ןגָאז טינ לָאז רע ,קידנבָאה ארומ ןוא רעטיצ ַא טוט יז
 : ןדייר קיטסַאה יז טמענ ,ץרַאה ריא ןסױטשּפָא טעװ סָאװ ,םעּפע

 ...שרעדנַא טינ טסנעק ...ײטשרַאפי'ֿכ !ַאשַאּפ םינ ףרַאדימ --
 | ...םירֿפח יד פילוצ

 -ינ ןעקפ ...םָאד ךיא ומ ךיז רַאפ -- רע טגָאז -- ! ןייג --
 !ןייג לעװ ןיא ליװֿפ רעּבָא ,ךיוא ןייג

 רַאמ רעכעה ןעװעג ןיא רע -- ײרדנַא ךיז טזײװַאּב רימ  ןיא
 רע טָאה ,םַארַא ןיא יװ ,ריא ןיא קידנעייטש טציא ןוא דימ רעד
 ןָא לסקַא ןייא םימ ךיז קידנרַאּפשנָא ,ינק יד ןגיוּבעגסױא עגדָאמ
 .םָאק םעד ןוא זלַאה יד םױאדָאפ קידנקורפיױרַא ןוא ריט ןופ טנַאק

 רעקידענג ,ןעלּפַאלּפ וצ טרעהעגפיוא רׂשפא טלָאװ דיא --
 םלוַאּפ ףיוא טלעטשעגנָא זנוהּב ןוא ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- !רעה
 ,שירקע ןַא ףיוא ךַאלנע ןעזעג יא דע .ןגיוא עטלוּב ענייז .םינמ
 | .ןייטׁש ַא ןופ טלַאּפש ןיא

 ,שינ יז ליװ .ןגיוא יד ןופ ןרערט ןרַאּפש רעטומ רעד ייּב
 ;םױרַא גנולצולּפ טלמרומ ןיא ןרערט עריא ןעז לָאז ןוז רעד

 ...ןסעגרַאפ רָאג בָאה'5 ...רעטָאפײעטַאט ךַא --
 םָאק ןטימ ןָא ךיז טרַאּטש יז .זיוהריפ ןיא םיתַא טייג ןוא

 טנייװ ןוא גנוגידילַאּב ןופ ןרערט עריא .יירפ זָאל ,לקניװ ַא ןיא
 ,ןרערט יד ןופ טלַאװשעגּפָא יױזַא קידנרעװ ,גנַאלק םוש ןָא ,ליטש
 ןופ טולּב סָאד ןענורעגסיוא טלָאװ ייז טימ ןעמַאזוצ יװ שקנוּפ
 .ןצרַאה ריא

 ףיוא ןֿכָארקעג ןענייז היט רעטַאמרַאפ-זיל רעד ךרוד ןוא
 .חוּכו םנופ ןעגנַאלק עטקיטשרַאפ ריא

 טסקינייּפ יד תעשּכ ,ךיז טימ ךיז טסעקצַאצ וד ,עשז סָאװ --
 | | .לָאֿפָאֿפ רעד טגערפ --?יז

 .לװַאּפ טיירש -- ןדייה וצ ױזַא טלער ןייק טינ טפָאה --
 .ןגיושעג טלָאװֿפ ןעװ ,ןעוועג ריד ךיא שלָאװ רֿבח רענייפ ַא --

 ?טנָאזעג סע וטסָאה לָאסֿכַאנ !ץנעט ענעגיצ ,עשירַאנ ענייד קידנעעז
 ? טסייטשרַאפ

 !ןייג ייס ,ָאי ייס טסעפ ןגָאז דימּת ףרַאד'מ --
 ?ריא ,ןעמעוו --
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 ?דניירפ ןייק שינ ,עּביל ןייק טינ -- טינ ףרַאדֿכ : ןעמעלַא --
 ...םרעמש ,םיפ יד ןיא ךיז טרעטנָאלּפ םָאװ ,טפַאש

 ינעשַאמ ץלַא סע גָאו יג ןוא !םא שיװ זָאנ םעד !דלעה --
 ...ןגָאז טפרַאדַאּב סע טסָאה ריא ...ןעק

 ! טגָאועג ּבָאה'ֿכ --
 ...טרַאצ ,ךַאלדניירפ טדערעג וטסָאה ריא וצ ! ןגיל ַא ? ױזַא --

 --ןעמַאמ רעד ןגעקטנַא ןוא ...!םיײװֿכ רעּבָש ,טרעהעג שינ ּבָאה'ֿכ
 ןייד זַא ,רענייא קָאּב ,ןייז ןסיװ רעּבָא טסלָאז ! ןעד יװ ...טַאװכ ַא
 !טרעװ טינ רעגניליש;ַא זיא טייקשידלעה עצנַאג

 יד ןופ ןרערמ יד ןשיװּפָארַא ךיג ןעמונעג טָאה .ַאװָאפַאלװ
 לָאכָאֿפ רעד טקיריײלַאּב רעמָאט ,ןקָארשרעד ךיז טָאה יז .ןקַאּב
 .יצעצ ַא ,ךיק ןיא ןיירַא ,ריט יד טנפעעג קיטסַאה יז טָאה ,ןעלװַאּפ
 ;טגָאזעג ךיוה טָאה ןוא ,ארומ ןוא ןייּפ טימ לופ ,עטרעט

 ...ךָאד גנילירפ ןיוש ! טלַאק ...וא -- וא --
 רעד ןיא טַאלג ןֿכַאז ענעריײשרַאפ ךיק ןיא רעּביא טגיל יז

 .רַאפ ןלעװ שלָאװ יז יװ ,ןטייװצ ןפייא טדָא ןייא ןופ ןײרַא טלעװ
 :רעֿכעה ךָאנ טגָאז ןוא ,רעמיצ ןיא ןעמיטש עליטש יד ןכליה

 .עג רעסייה ןענייז ןשטנעמ ...טרעדנעעג ךיז טָאה ץלַא --
 -ַאװ ןייש טנעלפ טייצ רעד ןיא ...רעטלעק -- רעטעװ רעד ...ןרָאװ
 ,..ןוז יד ,רָאלק -- למיה רעד ,ןייז םיר

 םָא ךיז יז שלעטש .ןדָאװעג ןגיװשטנַא ןעמ זיא רעמיצ ןיא
 .טרַאװ ןוא ךיק ןטימ ןיא

 .ענַארפ עליטש םלָאכָאֿפ םעד ךיז טגָארטרעד -- ? טרעהעג --
 יװ רעכייר זיא ָאד !לװיימ םוצ ,..ןייטשרַאפ סע ףרַאד'מ --
 ,..ריד ייּב

 .םיטש רעקירעטיצ ַא טימ יז טנערפ -- ? ייט לזעלג ַא רֶׁשֹפא --
 ןייק ףיוא טינ יז טהַאװ ,רעהיוש םעד ןטלַאהַאּברַאפ קידנלעװ ןוא
 | :טגָאז ןוא רעפטנע

 !טלעק ןופ רעטיציֿכ ? ןייז סע ןעק סָאװ --
 .ערב יד רעטנוא ןופ טקוק ,לוװַאּפ ףיא וצ םיױהַא ליטש| שייג

 | .ןפיל עקירעטיצ יד ףיוא לֿכײמש ןקודלושא טימ ןעמ
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 ךָאנ ןיצֿכ - .ליטש רע טגָאז --!רעטומ ,לחומ רימ יז --
 ,.טיג .לֿש ןייק .ּבָאה ...לגנייַא

 ,ריא ייּב םױרַא ךַאלנייּפ ךיז טסייר -- !טינ ךימ עּפעשש --
 ריד לָאז ...טינ דייר--- .טסורּב רעד וצ ּפָאק ןייז וצ טקירד יז ןוא
 םינ וטסלָאז ץרַאה סָאד רָאנ ! ךַאז ןייד -- ןּבעל ןייד : ןפלעה טָאג
 ,ןייג ?ןבָאה טינ תונמחר ןייק רעטומַא ןעד ןעק ! ןעּפעשטרַאפ
 ?ץגייא רימ ריא טייז עלַא ...תונמחר ַא רימ זיא ןעמעלַא ףיוא ,,ןיינ
 א ךָאנ טעװ רעװ ןוא ...טנידרַאפ סע ריא טָאה עלַא ...ענ
 -עדנַא -- ריד ךָאנ ,טסייג וד ...? ךימ רעסיוא ,ןּנָאה תונמחר ךייַא
 !ַאשַאּפ ,קעװַא ...קעװַא ןוא ןפרָאװעגקעװַא ץילַא ...ער

 יענ רעסייה ,רעקיורג ַא ןצרַאה ןיא טרעטַאלפעג טָאה'מ .ןוא
 ןופ ליפעג ןטרעטסײנַאּבַא טימ ץרַאה סָאד טלגילפַאּב ןוא קנַאד
 יר ןענופעג טינ טָאה רעטומ יד רעּכָא ; ריירפ רעֿכַאלניּפ ,רעטקנעּברַאפ
 טֿפַאמעג יז טָאה ,טייקמושש ןופ טקינײּפעג ,ןוא רָעטרעװ עקימיוג
 ,ןגױא טימ ןיירַא םינּפ ןיא ןוז םעד טקיקעג ןוא טנַאה רעד טימ
 .גָאמיײװ רעפרַאש רעלעה ַא טנערבעג טָאה'ס עֿכלעװ ןיא

 לימש רע טָאה --! ןייש עזכ ...לחומ רימ יז !עמַאמ ,שוג --
 ןפרָאװעג לֿכײמש ַא טימ טָאה ,ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא ,טלמרומעג
 -רַאֿפ טגָאזעג ןוא ,טרעקעגפָא ךיז ,ריא ףיוא קילּב  ןקיטכַאה ַא
 :החמיש טימ רָאנ ,טמעש

 ! תונמאנ ףיוא ...ןסענרַאפ טינ לָאמניק ךיא לעװ סָאד --
 ןיא טקיקעגניירַא ,ךיז ןופ טּפוטשעגּפָא סָאװטע םיא יז טָאה

 :הֶׂשֹקּב רעטרַאצ ַא טימ ןעײרדנַא וצ טגָאזעג ןוא רעמיצ
 טייז ריא ,םיועג ,ינ ...םיא ףיוא םינ טיירש זַאשוירדנַא --

 ...ןיוׁש| טייז .ריא ..,רעטלע
 ןופ קידנריר שינ ךיז ןוא ריא וצ ןקור ןטומ ,קידנעייטש

 : ןָאטעג םורּבַא שימָאק ענדָאמ ;ָאֿכָאֿפ רעד טָאה ,טרָא
 ףיוא תולוק .ןֿכַאמ לָאמנייא ןיוש לעװֿכ ...וא -- וא -- וא --

 ! ךיוא ןֿכערּבנָא רענייב יד םיא ךָאנ לעװ ןוא ...םיא
 ,טנעה עטקערטשעגמיוא טימ םיא וצ ןייגוצ ךַאלעמַאּפ יז טמעג

 : קידנגָאז
 ...רעקניּפיל ,רעניימ רעקיצרַאה --
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 ,פָאק םער ןגיוּפעגנייא ,ןָאטעג רעק ַא לָאֿכָאֿפ רעד ךיז טָאה
 זיא ,טנעה יד עציולפ ןרעטניה קידנקירדפיונוצ ןוא ,םקָא ןַא  יװ
 ןקיטעמוא טימ טָאה ןטרָאה ןופ .ךיק ןיא ריא ײּברַאפ רעּבירַא רע
 ; םיטש ןייז ןָאשעג גנולק ַא קזוח

 ! ןסיבּפָא טינ ּפָאק ןייד ריד לָאזֿפ ,לװַאּפ ,ּפָא טערט --
 םעד ןלעטשנָא ךיא לעװ שֶא ! טינ רימ טביױלג ,ָאקנענ ,סָאד ךַאלֿכ
 ! תוחור ירלַא וצ ,עסַאנ ...זנוא ייּב ןליק ,ונ !ָאי .רַאװָאמַאס

 ,ךיק ןיא םױרַא ןיא רעטימ יד ןעװ .ןגױששנַא שרעװ רע ןוא
 ,רַאװָאמַאס םעד ןוָאלּבעגרעדנַאנופ ןוא ליד ןפיוא ןסעזעג רע זיא
 :רעדיװ ןּביױהעגנָא לָאָאֿכ רעד טָאה ,ריא ףיוא קידנקוק טינ

 ךָאד ןיּבכ !ןעפעשט טינ םיא לעװֿפ ,ארומ טינ טָאה --
 ,יע ...וצרעד. ןוא !ךַאטער רעטערַאּפוצ ַא יװ ...רעכיײװ ַא ,רעשוג ַא
 רעּכָא !ּביל םיא ךיא ּכָאה וצרעד --,ןייֵא טינ ךיז רעה ,דלעה וד
 ןָאטעגנָא טָאה= רע ,טײטשרַאפ ריא ! ןדייל ךיא ןעק לטסעװ ןייז
 ,םורַא רֶע טייג  ןרָאװעג ןלעפעג רעייו םיא םע זיא ,לטסעװ יײנ ַא
 ,סע טסייה ,רָאנ טוט :ןעמעלַא טפוטש ןוא ,םיוארָאפ לכייּב ןטימ
 רעּבָא ,תמא ,לטסעװ ןייפ ַא ! גָאמרַאמֿכ לטסעװ ַארַאס  ,קוקַא

 ,ךַאלגנע ךיוא ױזַא ?ךיז וטכּפוטש לָאמֿכַאנ |
 :טנערפ ןוא לֿכימש ַא לװַאּפ טוט
 -- קסמ ַא ריר ןופ טּפַאֿפעג ? ןעשטרוּב טייצ ַא ךָאנ שסעװ --

 | !ךיז טֿכוד ,גונעג
 ןופ םיפ יד ןגיוצעגסיוא לָאֿכָאֿכ רעד טָאה דרע'רד ףיוא קידנציז

 יעג ןיא רעטומ יד .ןעלװַאּפ ףיוא טקוקעג ןוא רַאװָאמַאס ןטייז עדייּב
 טלעטשענּפָא קירעיורט ןוא ךַאלדניירפ טָאה ןוא ריט ןיא ןענַאטש
 ןייז ףיוא ןוא עצינלעטַאּפ עקידכעלייק סיײרדנַא ףיוא  קילּב .ריא
 .זלַאה רענעגיוּבעגמיוא ,רעגנַאל

 יד טימ ,ןטניה ףיוא הּפערעק ןטימ ןגיוּבעגּפָא ךיז טָאה רע
 רער ףיוא ןָאשעג קוקַא טָאה ,ליד ןיא טרַאּפשעגנײא ךיז טנעה
 קידנעלטנופ| , ןוא קילּב ןטלטױררַאפ ַא סָאװטע טימ ןוז םעד ןוא רעטומ
 :ליטש טגָאזעג ,ןגױא יד טימ

 !ָאי ...ריא טייז ךַאלעשטנעמ עליואוו --
 .טנַאה רעד רַאפ םיא טּפַאֿפ ןוא גױּבַא .לװַאּפ ךיז טוט |
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 םיטש רעטקיטשרַאפ ַא טימ לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז -- 1 טינ ּפעלׁש =
 ...ןפרַאװמוא ךימ טסעוו --

 יד טעמוא ןליטש טימ טגָאו-?ךיז ריא טמעש סָאװ --
 ױזַא ןעמונעגמירַא ךיז ...טשוקוצ רשפא ,ךיז טלָאװ ריא -- רעטומ
 | ...קרַאטש ,קרַאטש

 .לװַאּפ טגערפ --? טסליוו .--
 .ןלעטש ךיז טמענ ןוא לָאלָאֿכ רעד טרעפטנע --1 טינ סָאװרַאּפ --
 קרַאטש ךיז ייז ןעמעג ,ינק יד ףיוא ּפָארַא לװַאּפ ךיז טזָאל

 ןייא--סרעּפהעק ייווצ -- טרעװילנרַאפ עגרַא ףיוא ןרעװ ןוא ,םורַא
 *עג רעפיט רעד לעה ןוא םייה טנערכ המשנ רעד ןיא ןוא ,הָמׂשֹנ
 | .טפַאשדניירפ ןופ ליפ

 ,תממש ןופ ןרערמ ,ןרערט ןסילפ םינּפ םרעטומ רעד רעּביא = |
 :טמעשרַאפ טגָאז ןוא סיוא ייז טשיװ יז

 ,תורצ ןופ טנייװ יז ...ןרערט  ףיוא ,גנירג זיא .עכַאּב ַא --
 | ..!דיירפ ןופ טנייוו ןוא

 ,ןעלױַאּפ טלעטשענּפָא גנונעַאּב רעֿכײװ ַא טימ לָאֿפָאֿכ רעד טָאה
 :טנָאזעג ,רענניפ יד שימ ןגיוא יד קידנשיװסיוא ןוא

 ! ןירַא ּפָאמ .ןיא טייצ ,ךַאלּכלעק טעילוהעגּפָא 1 גונעג ונ --
 ןיא ּביוטש ַא ,ןוָאלּבעג ןוָאלּבעג !חור רעד ייז טּפַאֿכ ,ןלייק

 ...ןײרַא נא יד
 ,רעטסנעפ םוצ ,ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא ,ךיז טצעז לוװַאּפ ןוא

 :ליטש טגָאז ןוא
 ...ןעמעש וצ סםָאװ ָאטינ ךיז זיא ןרערט ענױזַא טימ --
 ריא .םיא ןּבעל ךיז טצעזעג ןוא ןעגנַאגעגוצ יא רעטומ יד

 ויאס .ליפעג רערעטנומ ַא ןעמונעגמוחַא ךייוו ןוא םירַאװ טָאה ץ'רַאה
 ,קיאור ןוא םענעגנָא ןיוש רעּבָא ,ןעוועג ךַאלנייּפ ךָאנ ריא

 םע- טעלגעג ליטש ןוא טרעלקענ יז .טָאה -- סנייא .ץילַא --
 ...ןעמ ףרַאד יזַא ...ןייז טינ סע ןעק שרעדנַא -- .טנַאה םנוז

 ןּבָאר רעטרעװ עטנַאקַאב ,עֿכַאלטנייװעג עניױזַא ךָאנ סעּפע ןוא
 טקירדעגסוא טינ ןּבָאה ייו רעּבָא ,ןורכז ןיא טיירדעג ריא ךיז
 .טּכעלעגרעּביא ןטונימ יד ןיא טָאה יז סָאװ םָאד

111 



 ,ךיז טציז ריא ...םעפעג יד ןעמעננעמַאזוצ ןיוש לעװ ךיא --
 / ןוא דרע'רד ן'פ היוא ךיז טּבױה ,לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז -- !ָאקנענ
 גנעג ךייַא טָאה'מ !ּפִא ךיז טור ריא -- .רעמיצ ןיא קעװַא טייג
 ...ןסױטשעג ןצרַאה ןיא

 ,םיטש עקידװעגניז ןייז ןגָארטרעד ךיז טָאה רעמיצ ןיפ ןוא
 :ךימּת יװ ערעֿכעה ןַא סָאװט)

 ײעג ןּבָאה רימ -- רעּבָא ,ךיז ןעמירַאּב וצ ןייפ שינ זיא'ס --
 ביל ,ןֿפַאלשטנעמ ,ןתמא ןַא ...טליפרעד ןּנעל סָאד טציא קַאמש
 | ...! ןּכעל ןֿכַאל

 .רעטומ רעד ףיוא קוק ַא טיט ןוא לװַאּפ טרעפשנע -- !ָאי --
 ,שרעדנַא -- תורצ -- .ּפָא ךיז יז טפור --! ךיז טרעדנעעג ץלַא --

 ,טינ ײטשרַאפ'ֿפ ...טינ ןײלַא ןיוש םיײװיֿפ  ...ערעדנַא -|תוחמיש
 ךַאזנייק ךיא ןעק רעטרעװ טימ ןוא ...ןּבעל ןיימ ןָא שליפ סָאװ
 : ! ןעגנערּבסױרַא טינ

 טגָאז -- ! ןייז עקַאט ףרַאד ױזַא ...!טרעדנעעג ךיז ץלַא --
 ץרַאה יינ ַא ,ערעייט לרעטומ ,טסקַאװ ץרַאה ײנ ַא לייו -- לָאֿכָאֿ רעד
 ךרוד ןגָאלשעצ ןענייז רעצרעה עלַא .סױרַא ןּבעל ןיא טצָארּפש
 -נילּב רעד ןיפ ןדנישעגּפָא ןענייז עלַא ,ןסערעטניא ענעדיישרַאפ יד
 טעדנואוורַאפ ,טתיממעצ ,האנק ןופ ןסעדפענסיוא ,טייקענרעשז רעד
 עלַא ןענייז קנַארק ...תונדחּפ ,ןגיל טימ ...תוחיל טימ ןמילפ ןוא
 ...לּפענ ַא ןיא יװ ,םורַא ןעיײג ,ןּבעל וצ ארומ ןּבָאה ,ןשטנעמ
 טייג טא רָאנ .ייװ םיא טוט ןָאצ ןייז זַא ,זיולּב םייװ רערעדעי
 ןוא דנַאטשרַאפ ןופ רעייפ ןטימ ןּבעל םָאד טכױלַאּב ,שטנעמַא
 ךייַא טייצ !עטעשזדנָאלּברַאפ ןצנַאװ ,ריא ,יע,-- : טפיה ןוא טיירׂש
 ןפרַאד עלַא ,ןסערעטניא ץּבלעז יד ןּבָאה עלַא זַא ,ןײטשרַאפ וצ
 ,שטנעמ רעד טָא ,רע זיא ןיײלַא:סַאזנייא "! ןסקַאװ ןליװ עלַא ,ןּבעל
 -המיא ,רע טֿפוז דניירפ ,ךיוה רֶע טיירש רעּבירעד ןוא ,טפור סָאװ
 ,ףור ןייז ףיוא ,ןוא !טסיװ ןוא טלַאק ,ןייז וצ ןילַא םיא יא קיד
 ןיא רעקיטש עטנװעג ערעייז טימ רעצרעה עלַא ךיז ןטפעהַאב
 -ליזַא יװ ,ץרַאה דנליפ ןיא ףימ ,קיטֿפעמ ַא ,ץרַאה סיוהג ןייא
 ןוא !םױרַא טינ םרופ ןופ ךָאנ ןיא רעֿכלעװ ...קָאלג רענרעּב
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 ץלַא ןיפ ןשטנעמ :קָאלג רעד ,הרושּב יד זנוא רע טגָארט ׁשָא
 העטומ יד ןיא -- עביל יד !הֹחּפשמ ןייא ןיא ךיז טפעהַאּב ,רעדנעל
 ,רעה ךיא ,ץניימ רעדירּב ,ךיא ןוא !האנש יד טינ ןוא ןּבעל ןופ
 !טלעװ רעד רעּביא טגנילק סע יװ

 .ךיוה לװַאּפ טגָאז -- ! ךיוא -- ךיא --
 !ןרעמיצ טינ ןלָאז יז ,ןּפיל יד ףייטש רעטומ יד טסיײיּברַאפ

 .ןענייװ םינ ןלָאז יז ,ןגיוא יד טסעפ טֿכַאמרַאפ
 םוטעמוא ןופ -- ןײלַא ץעגרע ייג רעדָא ,טֿכַאנייּב ךיא גיל --

 -ַאמרַאפ :םייװ ךיא ןוא !טוג רימ זיא'ס ןוא .,.רימ וצ םע טגנילק
 ,ןצנַאגניא יז םעשזדוה ...תולווע ןוא תורצ ןופ דרע יד זיא טרעט
 טרעטיצ םיז ןוא ...תרזׁשּב רעד ףייא ּפָא ךיז טפור ,קָאלג ַא יװ
 ןיא ףױא שייג סָאװ ,ןוז רעיינ רעד ןופ םינּפ-תלּכק םוצ ףיוא יז
 ! םיא ייּב ןצרַאה ןיא ,ןשטנעמ

 - ,ןגָא סָאװ ליװ ,טנַאה יד ףיוא טניױה רע ; ךיז טלעטש לװוַאּפ
 םָארַא טיצ ,טנַאה רעטייװצ רעד רַאפ רעטומ יד ןָא םיא םמענ
 :טעשטּפעש ןוא

 ,,.מינ םיא רעטש --
 ,רימ ןיא קידנעייטש = ,לָאָֿאכ רעד טדער --?טסייוו .ריא --

 ןשטנעמ ךָאנ ןלעװ תורצ ךס ַא -- .ןגױא יד ןיא ןייש ןקיטכיל ַא 'טימ
 =םיהַא טנעה ענרעשז יז ןופ ךָאנ ןלעװ טולּב ךסַא ,ןייטשכיוא
 -- עניימ טולּב ןוא ןייּפ עצנַאג יד ,ןילַא סָאד רעֶּבָא ...ןסערּפ
 ,ןצרַאה ןיא ןייש גָאמרַאפ'כ סָאװ ,םנעי רַאמ טלָאצעג ןיילק ַא זיא
 ןיִּב ךיא !רענייּב עניימ ןופ ךרַאמ םניא ...םעניימ ךרַאמ  םניא
 ,ןגָארטרַאפ ךיא לעװ ץלַא ...ןלַארטש טימ ןרעטש ַא יװ ,ךייר ןיוש
 ,ריירפ ַא ,רימ ןיא ןַארַאפ, זיא דיירפ א ליײװ ...ןדיילרעד ץילַא
 ןיא !ןגָאלשרעד םינ טעװ טינרָאנ ןוא לָאטנײק ןוא רענייק סָאװ
 ! חֹוּכ ןיימ זיא -- דיירפ ןיימ

 העּבלַאה ויּב שיט םייּב ןסעועג ױזַא ןעמ זיא , יט קיד:עקנירט
 - ,ןּבעל ןגעװ םעומש ןקיצרַאה ַא טריפעג ליטש טָאה'מ ןוא טֿכַאנ
 .דיתע ,ןשטנעמ

 טנעלפ ,ןעוועג רָאלק רעטומ רעד זיא קנַאדעגַא ןעװ ןוא
 ןוא סהעװש הימּת ,רכע היא ןופ םעפע ןעמענ ,ןָאט ץפיזַא יז
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 ןרַאּפשרעשנוא יז טנעלפ ןצרַאה ןופ ןייטש םעד טימ ןוא ,טֿפַאלנייּפ
 .קנַארעג םעד

 ריא ןיא ,םעומש ןקיצרַאה םעד ןופ םָארטש ןעמירַאװ םניא
 ,טקנוּפ טליפעג טציא ךיז טָאה יז ; ןרָאװעג םלענ ,ןעגנַאגעצ ארומ
 גנערטש ריא טָאה רעריא עטַאט רעד ןעװ ,גָאט םענעי ןיא יװ
 | | : טגָאזעג

 ,רַאנַא ךיז ןענופעג !ןֿכַאמ וצ ןלעטשנָא ןייק סָאװ .ָאטינ --
 םעּבַאּב עלַא ,הנותח ןּכָאה ןדיומ עלַא ! יג -י ןעמעג ךיד ליװ סָאװ
 --טסיּב סָאװ ! תורצ -- דעדניק ןופ ןּבָאה ןרעטלע עלַא ,רעדניק ןּבָאה
 ?סָאװ ,טינ שטנעמ ןייק

 .רַאפמוא ןַא ריא רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאד רעטרעװ יד ךָאנ
 ,ןקידייל ַא םורַא ןגיוצעג םוטש ךיז טָאה סָאװ ,געטש רעֿכַאלדיימ
 םינ ןיא געטש םעד ןַא ,ןיײזטסואוװַאּב רעד ןוא .םיור ןרעטכניפ
 .םייקיאור רעדנילּבַא טימ ץרַאה ריא טליפעגנָא טָאה , ןריימוצסיוא
 ,ןייּפ רעײנַא ןָא טמוק'מ זַא ,קידנליפ ,רָאנ ...טציא ךיוא -- ױזַא
 ;ןצימע וצ טענעטעג קינייװעניא .ךיז ןיא יז טָאה

 י !טמענ ,טָאו ,טַאנ --
 עג טָאה סָאװ ,גָאטײװ םעד ןצרַאה ןיא טליטשעג טָאה םָאד

 .ענורטס ענעגוצעגנָא ןַא יװ ,טסורּב רעד ןיא ןעגנולקעג ןוא טרעטיצ
 ?םיוא רעכַאלנייּפ רעד ןופ טפַאֿפרַאפ ןעװעג ןיא המשנ יד

 םינ רעּבָא ,ךַאװש טָאה ריא ןיא ףיט רעּכָא ,ןטרַאװ ןופ גנונער
 ריא ײֿב ןעמ טעװ ץלַא זַא ,גנונעּפָאה יד טקנַאצעג ,קידנעייגסיוא
 ...ןביילב טעװ סעפע ...ןֿפײהסױרַא טינ ןעמ טעװ ץלַא ,ןעמענוצ טינ

 צצזצ

 ,קעװַא ןעײרדנַא טימ לװַאּפ ךָאנ ןענייז םיוק ,ןגרָאמירפ ןפיוא
 קיטסַאה ןוא .ַאװָאנופרָאק טּפַאלקעגנָא קיאורמוא רעטסנעפ ןיא טָאה
 : ןָאטעג יירשעג ַא

 ...ןעז םוק !טעגרהעגוצ ןעיַאמיא טָאה'מ --
 : : : .ֿפרוד ךיא זיא קנופ ַא יװ -- ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רעטומ יד

 .רעררעמ םנופ ןעמָאנ רעד ןעקנַאדעג ןיא ןגיולפעג
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 ףיוא לֵאְׁש םעד קידנּפַאֿפפירַא ,ץ'רוק יז טגערפ --? רעװ --
 | .ןעלסקַא יד

 ךיז ןוא טרטּפענּפָא ...ןעיַאטיא ייּב ,ןטרָאד טינ טציז רע --
 .ַאירַאמ  טרעפטנע -- ! ןגָארטעגּפָא

 | :טנָאזעג יז טָאה סַאג ןפיוא
 .ןֿפװ ןקידלוש םעד ,ןעלּבירג ןעמענ ךיז ןעמ טעװ טציא --

 ןַא ןיִּב ךיא -- ןעװעג םייהרעדניא טֿכַאנייצ ןענייז ענייד סָאװ ,םוג
 :עגנירַא ,ןעגנַאנעגײּברַאפ ךיא ןיּב טֿכַאנ רעּבלַאה ךָאנ ...תורע
 - ..ןסעועג שיט םייּב עלַא ריא טייז ,רעטסנעפ ןיא טקוק

 ןרעלק וצ ןייַא רָאג ריד טלַאפ יװ ?ַאירַאמ וטסדער סָאװ --
 ,רעטומ יד קערש טימ םיוא טפור --?ייז ףיוא

 -!ערעײַא ןופ םיהעג ?טרטּפעג םיא טָאה עׁשֹז רעװ --
 טנעלפ רע זַא ,ךָאד ןסייוו עלַא -- .טגייצרעּביא ַאװָאנוטרָאק שרעפטנע
 ...ןרימשסיוא ייז

 םעטָא םעד ריא טּפַאֿכרַאפס ,ּפָא רעטומ יד ךיז טלעטש
 ,ןצרַאה ןרַאפ טנַאה רעד טימ ךיז טּפַאֿכ יז ןוא

 ןיא טנוד רעד ...!טינ ךיז קערׂש ? ךיז וטסרעמיק סָאװ --
 ..! ןריפקעװַא ךָאנ םיא טעװ'מ ,רעֿכיג םוק ...ןקעטש' םעד טרעװ

 .טייג יז םָאװֿכָאנ ,קידנמיװ טינ ,טזיירּפשעג טָאה רעטומ יד
 טָאה ,ןװָאקישטשװָאפעיװ ןגעװ קנַאדעג ןרעווש ,ןלעקנוט םעד ןופ
 .טלסיירטעג ,טרעדיושעג ריא

 .טרעלקעג פמעט יז טָאה --! ןעגנַאגרעד ...טֶא --
 םעד ןופ שדָא ןפיוא ,קירנַאפ רעד ןיפ שגעװ יד ןופ טייװ טיִנ

 ,ןשטנעמ םלע ןַא ןענַאטשעג ןיא ןױה ןטנערּכעגּפָא גנַאל שינ
 .עג ןוא ׁשֵא םעד ןּביױהעגפיוא ,ןליוק יד סיפ יד טימ ןטָארטעג
 ךָאנ ,ןעיורפ ךסַא ןעװעג ןענייז ָאד .קָאטשניּבַא יװ ,טעשזדוה
 .ײצילָאּפ ,ןענַארָאטפער ןופ םסרענלעק ,רעמערק ,רעדניק רערעמ
 ,רעטֿכירעג ַא טימ ןקז רעכױה ַא ,ןילטעּפ םרַאדנַאשז רעד ןוא טייל
 .טמודּב רעד ףייא ןלַאדעמ טומ ןוא דרָאּב רענרעגליז

 ןטימ טנעלעגנָא ,קירנצױבלַאה דרע'רד ףיוא ןגעלעג זיא יַאסיא
 .עגפָארַא ּפָאק ןליוה םעד ןוא רעצעלק עטנערבעגּפָא יד ףיוא לסקַא
 טקורעגנרא ןעװעג זיא טנַאה עטכער יד .לפקַא ןטֿפער ןפיוא ןזָאל
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 רע טָאה רעקניל רעד ןופ רעגניפ יד טימ ןוא ,ענעשעק-ןזיוה יד ןיא
 .דרע רעטֿפיפ רעד ןָא טעּפעששעגנייַא ךיז

 גיוא ןייא : ןיירַא םינּפ ןיא ןָאמעג קוקַא םיא טָאה רעטומ יד
 סָאװ ,טטיה ןפיוא קילּב ןלעקניטַא טימ טקוקעג טָאה יַאסיא
 ףיומ סָאד ,םיפ עטיירּפשעגרעדנַאפ דימ יד ןשיװצ ןגעלעג זיא
 טָאה לחרעּכ עלעג סםָאד ,גנונייטשרע ןופ טנפעעגּבלַאה ןעוועג זיא
 םָאק ןפרַאש ןטימ רעּפרעק רערעגָאמ רעד .שייז ַא ןָא טקעטשעג
 :עלק ךָאנ זיא ,ךַאלקניױּפשרעמוז טימ קופ ,םינּפ/ ןקידרענייב ןוא
 טימ ךיז טָאה רעטימ יד .טיוט ןופ טסערפעגפיונוצ ,ןרָאװעג רענ
 ,םיא ןיפ טלקעעג היא טָאה רעקידעּבעלַא .טמלצעגרעביא ץפיז ַא
 ,תוגמחר ןליטש'ַא טקעוװרעד רע טָאה ןשציא

 ןבלַאה ןפיוא טקרעמַאּב ץימע טָאה -- !ָאטינ םולּב ןייק רָאג --
 ..,טגײלעגקעװַא טסיופ ןמימ ,תועמשמ ,םיא טָאה'מ -- .לֹוק

 ןרַאפ םרַאדנַאשז םעד} ןָאמעג םעלש ַא טָאה יורפ עֶקידוַא
 :טנערמעג ןוא לּברַא

 א ,ךָאנ רע טּנעל רשפא --
 =נַאשו רעד ןָאטעג יירשעג ַא ךיוה טינ טָאה --!ּפָא טערט --

 | | .טנַאה יד ןגױצעגּפָא ןוא םרַאד
 עג ץימע טָאה --! קיטרַאפ -- טגָאזעג ...ןעוועג רָאטקָאד ַא --

 | .טרעפטנע
 :ךיוה טנָאזעג טָאה םיטש עזייּב ןוא ענעקורטַא
 !ןָאמעג שוג ...רוסמ םעד ליומ םעד טּפָאטשרַאפ --
 טפוטשעגרעדנַאנופ ,ןָאטעג ּפַאֿכ ַא ךיז טָאה םרַאדנַאשז רעד

 ,טלגנירעגמיחַא טֿכידעג םיא ןּבָאה םָאװ ,ןעיורפ יד םנעה יד טימ
 | : ןָאטעג עשַארטסַא ןוא

 ?ַא ,טענעטעגרעדנַאנופ ןשרָאד ךיז סע טָאה רעװ --|
 ,ןמיוטש ענייז ןופ טקורעגרעדגַאנופ ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יד

 טַאלעגרערנַאנופ ךיז שָאה ץימע .ןטָארשעגּפָא ךיג ןענייז עקיגייא
 .רעטכעלעג םענערירפוצ | ,ןזייּב ַא טימ

 .םיהַא קעװַא זיא רעטומ יד
 ,טרעלקעג יז טָאה --!טינ םוא טעװעלַאשז רענייק --
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 עטיירּב םיַאלָאקינ ןענַאששעג ,ןטָאש ַא יװ ,זיא ריא רַאפ ןוא
 יח ןוא ,טרַאה ,טלַאק טקוקעג ןגָאה ןגיוא עלָאמש ענייז { רוגיפ /

 ...טּפַאלקעצ יז טלָאװ רע יװ ,טניװעג ךיז טָאה טנַאה עטכער
 טָאה ,גָאטימ וצ ןעמוקעג ןענייז ײרדנַא ןיא ןוז רעה תעׁשּ

 :טנערפעג ל2=םהוּכ יז יז
 םילוצ ...טריטסערַא שינ םענייק ךָאנ טָאהומ  ?סָאװ ,ונ --

 ? ןעיַאסיא
 ,לָאֿכָאֿפ רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה --! טינ ךיז טרעה'ס --
 .רַאפ ,טקירדרעד יז ןענייז עדייב זַא ,טקרעמַאּב טָאה יז

 .טרעמוא
 .רעטומ יד ליטש טייגרעד -- ?טינ ןעמ טנָאמרעד ןעיַאקָאקינ --
 ,םינּפ היא ףיוא ּמָא ךיז ןלעטש ןגױא עגנערטש' םנוז םעד

 | :ךַאלטײד טגָאז רע ןוא
 .םיוא שזייװ ,טינ שחעלקמ ןוא .םיא ןופ טינ טדערימ --

 ןוא ןרָאפעגקעװַא רע זיא גָאט-ןּבלַאה ךָאנ ןטכענ .יה שינ ןיא רע
 ,..םיא ףיֹוא שגעױפעגֿפָאנ ךיז גָאה'ֿפ .טרעקעגקירוצ טינ ךָאנ ךיז

 טרעוװ'ס ןוא רעטומ יד ּמֶא טצפיז --! ןעקנַאד וצ טָאג ,ונ --
 / !ןעקנַאד וצ טָאג -- .ןצרַאה ןפיוא רעטֿכײל ריא

 .ּפָאק םעד םָארַא שוָאל ןוא ריא ףיוא קוק ַא טוש קָאּפָאֿכ רעד
 יװ  ,ןוא -- ,רעמומ יד טֿכַארטרַאפ טלייצרעד- שגיל רע --

 רענייק ןוא .םיא יוּב זיא םינּפ ַאזַא ...טרעדנואועג ךיז טלָאװ רע
 םינ טרָאװשוג ןייק םיא ףיוא שזָאל רענייק .טינ םיא טעװעלַאשז
 ןכָארנעגפָא ןַא יװ ...רעקיטנָאק ןייק שינ ,ַאזַא רעניילקַא .ןלַאפ
 ...טניל ןוא ןלַאפעג ,םעּפע ןופ ןֿכָארּבעגּמָא ךיז ...קיטש

 למעל סָאד ןָאטעג ףרָאװ ַא גנולצולפ ;וַאּפ טָאה גָאטימ ייּב
 :ןפורעגכיוא ןוא

 : ! םינ ןיוש ךיא ייטשרַאפ טָאה --
 .ליטש ןוא קיטעמוא - ,לָאֿכָאֿכ רעד טגערפ - ?סָאװ --
 ..ןסע ךיז טליו'פ סָאװ ,רַאמרעד רָאנ המהֹפ א ןטיוט --

 ...היח-ביוח עדליװ ַא ,היח ַא ןענעגױה  ...טֿכעלש = ןיוש  ןיא .מָאד
 ןענעגרה טנעקעג ןיילַא טלָאװֿכ ,ןֿכערֿפ ! ןייטשרַאפ םוצ זיא םָאד
 ַאוַא ןטיוט העּבָא .ןטיל וצ היחַא ןרָאװעג זיא שָאװ ,ןשטנעמ ַא
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 טנַאה יד ךיז ןעק יװ ...םינ ךיא ײטשרַאפ סָאד -- ןקידהזכנ ,ןקידלקע
 ? ןּביודפיוא

 "הער .סעציילּפ יד טימ ןָאטעג שטעװקַא טָאה ;ָאֿכָאּכ רעד |
 | :טגָאזעג ךָאנ

 ...היח ַא יו ,ךַאלדעש העקינייװ שינ ןעועג זיא רע --
 | .סיײװ'פ --
 ןששעװקעצ -- טולּב לסיּב ַא ונוא ייּב סיוא טגיוז רַאמָאק ַא --

 .לָאָאֿכ רעד טדערהעד ליטש טָאה -- ! םיא רימ
 !לקע ןַא טּפַאֿפס ,רָאנ גָאזֿפ ...מינ סע ןיימ!ֿ ...ָאי  ,ונ --
 טששעװק ןוא ײרדנַא ּפָא ךיז טפור ?ןָאט ןעמ לָאז םָאװ --

 .סעציילּפ יד טימ רעדיוו
 .רַאפ לװַאּפ טנערפ -- ? םעניױזַא ןרטּפ טנָאקעג שסלָאװ וד --

 .ןגייווש ןגנַאלַא ךָאנ טֿכַארט
 עקידכעלייק עניז טימ קוק ַא ?ָאֿכָאֿכ רעד םיא ףיֹוא טומ

 ?רַאפ טגָאז ןוא העמומ העד ףיוא קילנ ןקישייז ַא טפרַאװ ,ןגיוא
 | :טסעפ רָאנ ,טמעלק

 רַאפ ! ןרירנָא שינ םענייק ךיא לעװ -- ןײלַא/ .ךיז  רַאפ '--
 ןענעגרה וליפַא :ןָאש ץלַא ךיא ןעק-- ךַאז רעד רַאפ ,םירֿבח יד
 ...םענעגייא ןַא ןיז א

 .רעטומ דעד ייּב קיטש םיױרַא ךיז טסייר -- !ַאשוירדנַא ,לָא --
 :טגָאז ןוא קֿכײמש)ַא רע טומ
 ...! ןּבעל סָאה ןיוש ןיא ױזַא ,טינ ןעמ ןעק שרעדנַא --
 ...ןבעל טָאד ןיא ױזַא -- לװַאּפ םַאזגנַאל טיצ --ָאי  ...ָאי --
 ײרדנַא ךיז טוט ,קינײװעניא ןופ טפוטשעג יװ ,גנולצולּפ ןוא

 :ןדייר טמענ ןוא טנעה יד טימ ךַאמַא ,לעטש|ַא טנערעגפיוא
 טרעטש סָאװ ,םעד ןרעטעמשעצ זומ'מ ? ןָאמ ןעמ לָאז םָאװ --

 ןוא טלעג רַאפ ןשטנעמ טפױקרַאפ סָאװ ,ןּבעל םנופ גנַאג םעד
 געװ ןפיוא בוא .ןפיוק דוֿבּכ ןוא טייקיאור ךיז טלעג ןרַאפ קיוװ

 , ןייז םיא ןופ חעגרע ךיא קעװ ,דנוּב ַא -- הדוהי ַא טייטש דשוי ןופ !
 טֿפער ןייק ּבָאהֿפ ?הרֿכע ןַא ...! ןעגנערבמוא טיג םיא לעװֿכ בוא
 ןטלַאה ןגעמ ייז ,ערעזנוא םיטַאנעלַאּב יד טָא ,ייז ןוא ,ונ ? טינ
 ןוא סעגרָאטַאק ןוא םעמרוט ןוא ךַאלזייה ,,םִנילּת ןוא ןטַאדלָאכ
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 ? טײקֿפַאלמײה ןוא טייקיאוה עקידלוונמ רעייז שיהרַאפ סָאװ ,ץלַא
 סָאװ -- ןקעטש רעייז טנַאה ןיא ןעמענ וצ לָאמַא סױא רימ טמוק
 :ןנָאּפָא םינ ךיז לעװֿפ ,ןעמענ ךיא לעװ ?ןָאט ןעמ לָאז עשו
 ךיא ןוא . ,ונ ...זייװרעטרעדנוה  ,זייוורעקילדנעצ זנוא ןתיממ יז
 םענייא הוא יז ןזָאלּפָארַא ןוא טנַאה ןיימ ןביוהפיוא םינ רָאט
 ?ערנַא ןופ רעמ ךיז טָאה סָאװ ,אנוש ןפיוא ?פעק עשיאנוש יד ןופ
 ךַאלרעפעג ערעדנַא ןופ רעמ זיא ןוא ,רומ וצ טרעטנענרעד ער
 םינ ליװ'כ !לֿפש רעד ןיא יױזַא ! ןנעל ןיימ ןופ ךַאז רעד רַאפ
 סרעװ שולּב רעייז ןופ :םײװֿכ .קינָאל ַאזַא ןגעק ןיּצֿ ,לֿכש ַאזַא
 ..םרעייז םולּב סָאד ,רַאּנטכורפ טיִנְו זיא'ס  ,ןפַאשעג שינרָאג
 טפַאװעגנײא טרעװ םולּכ רעזנוא ןעװ ,תמא רעד טסקַאװ םוג
 עטליופוצ סָאד ,טולּב רעייז רענָא ,םנגער עטּפָא יװ ,דרע רעד ןיא
 ףרַאר !סע םײװֿפ ,רֿכזַא ןוא רֹוּפִׁש ַא ןָא ןרָאלרַאפ טייג ,טולּב
 יד ךיז ףױא לעװֿכ ,ןלעטשּפָא טינ ךיז ךיא .לעװ --רעּבָא ןעמ
 ...ןײלַא ךיז ןגעװ רָאנ ךָאד םע רײרֿפ 1 ןענעגרה ןוא ןעמענ הרבע
 ןוָאל טינ טעװ רע ,ןּכרַאטש רימ שימ ןעמַאזוצ טעװ אשח ןיימ
 -עסיוא ,ןסיאומרַאפ טינ םענייק טעװ ,דיתע ןפיזא קעלפ ןייק
 ,..! םינ םענייק .,.ךימ

 ,טנעה יד טימ טֿכַאמעג ,רעמיצ ןרעּביא שזיירּפשעג טָאה רע
 ךיז ןופ ןטלָאּפשעגּפָא .ןטפולרעדניא טקַאהעג סָאװ טלָאװ רע יװ
 ;קיאורמוא ןוא טמעלקרַאפ טקוקעגנָא םיא טָאה רעטומ יד .ןײלַא
 ןוא ןֿכָארּבעגניַא םָאװ םיא ןיא ךיז טָאהס ,טליפעג טָאה יז
 רעד ןגעװ ןעקנַאדעג עֿכַאלרעּפעג ,ערעטסניפ יד .ייװ םיא טוש'כ
 םע טָאה ,'װָאקישטשֹוָאסעיװ -םינ בוא .ןזָאלרַאפ יז ןבָאה החיצר
 .טֿכַארטעג יז טָאה -- ןָאט טנָאקעג םינ םירֿכח טלוװַאּפ ןיפ רענייק
 ,לָאֿכָאֿכ םעד טרעהעגסיוא ,ּפָאק םעד ןזָאלעגּמָארַא טָאה לװַאּפ
 | :ףיימש ןוא קידתונשקע טדערעג טָאה רענעי ןוא

 טָאמַא געװ ןפיוא םיוא טמוק ,םיוארָאפ ךיז ןעמ זָאל --
 ,ןעקנעשקעװַא ץלַא ןענעק ןעמ ףרַאד .ןייג וצ ןײלַא ךיז ןגעק ךיוא
 ףעד רַאמ ןּברַאטש ,ןּבעל סָאד ןייז ֿבירקמ ...ץרַאה עצנַאג םָאד
 .קעװַא רערעמ ךָאנ ןענעק ףרַאדמ !טיײקיניײלק ַא זיא סָאד -- ךַאז
 ..,ֿבירקמ יז ,ןּנעל סָאד יװ ,רערעייט ריד זיא סָאװ ,םָאד ,ןעקנעש
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 תמא רעד ,ריד ייּב עטסרעיימ םָאד ןייגפיוא קיטכעמ שעװ ןַאד
 0 ..1רענייד

 טימ ןוא ךיילּב טרעװ ,רעמיצ ןטימניא ּפָא ךיז טלעטש רע
 ,רעשייוו רע טדער ,טנַאה יד ןּבױהעגּפױא ,ןגיוא עטֿכַאמרַאפײכלַאה
 :רדנ ןֿפַאלרעײפ ַא קידנּנעג יו

 נָאה האנה ןלעװ םייל ןעװ ,ןעמוק טעװ טייצ ַא ,םײװֿ --
 ןרעטש ַא יװ ,ןטֿפײל טעװ רעֿכַאלטיא ןעװ ,ןרעדנַא םנופ רענייא
 1 ןֿפרָאה ,קיזימ יװ ,ןטייוצ םעד טעװ רערעדעי ןוא ,ןשייװצ ןרַאפ
 ; טייהלירפ רעייז ןיא םיורג ,טייל עיירפ דרע רעד רעּביא ןייג ןלעװ
 טעװ ץרַאה םֿכַאלשיא ןוא ,ןייג עלַא ןלעװ רעצרעה ענעפָא טימ
 ןייק רעּבירער שעװ םענייק ןיא ןוא ןייז תועׂשֹר ןוא הֹאנק ןופ ןייר
 הנוהּכַא רָאנ ,ןייז ןַאד שעװ ןּבעל ןייק טינ ...ןּביולּב טינ האנש
 יעג םנשטנעמ םער ןגייטש טעװ ךיוה ןיא ; ןגעו םנששנעמ םנופ
 ןעמ טעװ ןַאד :ָאטינ "ךיוה וצ, ןייק .זיא עיירפ רַאפ -- טלַאטש
 ןלעװ עטסעּב יר ןוא ,ןּבעל טייקנייש םשל טייהיירפ ןוא רֶׁשֹי ןיא
 ?מורַא טלעװ יד רעטיירּב סָאװ םעװ ץרַאה רעייז סָאװ ,ןייז ענעי
 ...ןעמוקַאּב ביל טלעװ יד רעפיט םָאװ ןלעװ עֿכלעװ ,ענעי ,ןעמענ
 ןיא ןייז טעװ טייקנייש רעמ :ןייז עטסיירפ יד ןלעװ עטסעג יד
 ץשטנעמ יד ןלעװ םיורג ןיא ,ןייז ןּכעל סָאד ןַאד טעװ םיורג !יײז
 ...1 בעל טניא ןייז

 ,לקָאׁש ַא ךיז טוט ,םיוא ךיז טֿכױלג ,ןגיװשטנַא טרעװ רע
 ;ןצרַאה ןלופ ןופ ,קירעֿפלה טגָאז ןוא ,קָאלגַא ןיפ גנוצ רעד יװ

 ...םיירג ץלַא ףיוא .ךיא יב - ןגעל ַאוַא בילוצ טָא זיא --
 טימ ןײלַא ןוא ,קיטױג ןעװ ,ןסײרפיַא ךיא לעװ ץרַאה ןיימ
 !ןטערטעצ סניימ ץרַאה םָאד םימ יד

 .םוא ןַא .טרעװלגרַאפ טרעװ ןוא רעשיצ ַא טוט םינּפ ןייז
 ענייא ןרערט ןסיג ןגיוא יד ןופ ןוא ,םינּפ רעקיטכיל ,העטנערעג
 .ערעװש ןוא עסיורג ,רערעדנַא רעד  ךָאנ

 הוא ןָאטעג קוק ַא ןוא ּםָאק םעד ןביהעגפױא לװַאּפ טָאה
 .ומ יד ןוא ; ןגיױא עטנפעעגרעדנַאנופ טיירּפ טימ ,רעֿכײלּבַא םיא
 טסקַאװ'פ יװ ,טלומרעד ןוא לוטש ןופ ןָאטעג לעטש|ַא ךיז טָאה רעט
 -.ארומ  ערעטסניפַא ריא טליהרַאפ  ןוא
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 /  .לװַאּפ ליטש טנערפ --?ײרדנַא ,ריד זיא סָאװ --
 יװ ,םיוא ךיז טיצ ,ּפָאק ןטימ לטיהטַא טומ לָאֿכָאֿפ רעד

 :רעטומ רעד ףיוא קידנקוק ,טגָאז ןוא ענורטסַא
 ...םיײװ'כ  ...ןעזעג .ּבָאהֿכ --
 .רַאפ ַא ,םיא וצ ןעגנַאנעגוצ קיטסַאה ,טלעטשעג ךיז יז טָאה

 ןסיײרסױרַא רע טֿכורּפ ; טנעה יד רַאפ םיא טּפַאכעג ןוא עטרעטיצ
 :םײה טעשטּפעש ןוא טסעפ יז טלַאה ,עטכער יד

 זיאס  ...רעניימ רעקיצרַאה !רעליטש ,רעניימ רעקניּביל .--
 !ַאשַאּפ ,טינרָאג זיא'ס ...שינרָאג ...טינ טשינרָאג

 .לוק ןטקיטשרַאפ ַא טומ לָאלָאֿכ רעד טגָאז -- !יוא טרַאװ --
 ...ןעװעג יא סָאד יװ  ,ןגָאז ךייא לעװ'כ --

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ יז טעשטפעש -- : טינ ףרַאדימ --
 ...ַאשירדנַא ,טינ ףרַאדמ--- .םיא ףיוא קידנקוק

 .ֿפײמ טימ רֿכח ןפיוא טקוק ןוא לװַאּפ וצ טייג ךַאלעמַאּפ
 ;לֿפײמש ַא טימ טַאזגנַאל ,ליטש טגָאז ןוא ךיילּב זיא רע .ןגיוא עט

 ...סע וטסָאה רעמָאש ארומ טָאה רעטומ יד --
 עניימ טלָאװֿפ !טינ בױלגֿפ ...ארומ טינ ּבָאה'ֿפ ,,ןיינ ,ןיינ --

 ! טּביױלגעג טינ ןגיוא
 ףױא טינ טקוק ןוא לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז- !םיוא .שרַאװ '--

 -- .טנַאה יד ןסײרפיחַא ץ'לַא ליװ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאש רע .ייז
 ...ןזָאלרעד טינ טנעקעג ּבָאה'ֿפ רעּבָא ...ךיא .שינ זיאמ -- 

 .לװַאּפ טגָאז -- !ײרדנַא ,ףיוא רעה --
 .יד ףיױרַא רע טנייל ,טנַאה ןייז טנַאה ןייא טימ קידנקירד

 ןלעטשּפָא טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,לסקַא ןפיוא לָאלָאֿפ םעד עשייווצ
 תוקספה טימ ,ליטש טָאה לָאֿכָאֿכ רעד .רעּפהעק ןייז ןופ רעדיוש םעד
 . :ןרייר ןעמונעג

 זיאיס .לווַאּפ ,ךָאד טסייװ וד ...טלעװעג שינ סע ּבָאה'ֿפ --
 -עגּפָא ךיז ּבָאה ךיא ןוא ,סיוארָאפ קעװַא טסיּב יח :ןעװעג ױזַא
 סירַא טייג יַאסיא ,ןעעז רימ .ןוָאננַארד טומ גָאר ןפיוא טלעטש
 ,ותא ףױא טקוק ...טיזַא ןָא ּפֶא ךיז טלעטש ...ץענרע ןופ
 ,ךָאנ ףימ הע טהיפש סָאד ?טסעז וד :וָאנונַארד טגָאז ...טלכיימש
 ...קעװַא טייג ןוא -- .רענייב יד ןֿכערּבנָא םיא לעװֿכ ...טֿכַאנ עצנַאגַא
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 וצ וצ טייג יַאסיא ,עזכ ...קעװַא םייהַא ןיא רע ,טניימעג גָאהפ
 ...רימ

 .ץמיז ַא טומ לָאֿכָאֿכ רעד
 יװ ,טקידיײלַאּב שינ םואימ ױזַא ךָאנ ךימ טָאה רעניק --

 ,ֿבלּכ רעד ,רע
 שיט םוצ טנַאה דעד רַאפ ןגיוצעג ליטש םיא טָאה רעמומ יד

 .לוטש ןפיוא ןצעװצקעװַא םיא ןעגנולעג ריא זיא ,ךַאלדנע ,ןוא
 ןוא .טייז ייּב טיז ,םיא ןּבעל טצעועג ךיז יז טָאה ןײלַא ןוא
 םָאד טפוצעג טרעמוארַאפ ןוא םיא ןגעקטנַא ןעגַאטשעג זיא לװַאּפ
 | | ,להרעּב

 זַא ,ןעמעלַא זנוא ןעק עמ וַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע --
 טעװ עמ ןַא גיוא ןפיוא ןעמעלַא זנוא ןטלַאה ןעמרַאדנַאשז יז
 ,טֿפַאלעג ,טרעפטנעעג שינ ךיא ּבָאה .ןעמענוצ יַאמ ןצ ןעמעלַא זנוא
 רענולק ַא ןוּכֿ זַא ,ןרייר ןעמונעג דע טָאה .שֿכָאק ןצרַאה ןיא ןוא
 ...רעסעּב ,םיֿכרד עניױזַא ןיא ןייג .טינ ךיא ףרַאד ,גנוי

 רעקניל רעד טימ םינּפ םעד ּפָא טשיװ ,ּפֶא ךיז טלעטש רע
 .ץנַאלג סענעקירטַא טימ ןדנוצעגנָא ןרעװ ענייז ןגייא יד ןוא ,טנַאה

 ,לװַאּפ טגָאז -- ײטשרַאפ'5 --
 ּ?ֵא ,ןטעברַא וצ ץעועג ןרַאפ ,רע טנָאז ,רעסעּב ,ָאֹי --
 ןקרַאטש םער לפיירט ַא ןוא טנַאה רעד טימ ךַאמַא טוט רע

 | .טסיופ
 יד ןשיװצ רע טייז --!עשיטניה ַא המשנַא ...ץעועג ןרַאפ --

 .נירג רימ םלָאװ ...ןּבעגעג קַאּב ןיא רעסעּב רימ טלָאװ רע -- .ןייצ
 רומ טָאה רע זַא ,יױזַא רָאנ .ךיוא רׂשפא ,,םיא ןוא ...ןעוועג רעג
 בָאה ,ןָאטעג ייּפש ַא תוחיל רעקידעקניטש  ןייז טימ ןצרַאה ןיא
 יה .ןטלַאהנייַא ךיז טנעקעג טינ ךיא

 ןוא ,סלװַאּפ ןופ טנַאה ןייז םיֹוחַא רע טסייר ויפלואוונָאק
 :םיּטש רעטקיטשרַאפ רעמ ךָאנַא טימ רע טגָאז לקע טימ

 ,רעהכ ...קעװַא ןיּב ןוא טגנַאלרעד קַאּב ןיא םיא גָאה'כ -- |
 ףע ?א ןלַאפעגכרוד :ןטניה ןופ קיטש  ױזַא שדער וָאנונַארד --
 ...םיוא טוייװ ,ןענַאמשעג גָאה רעטניה זיא

 ;רעטייװ לָאָאֿל רעד טדער ,עלײװַא ןגיושעג
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 ,ןענַאטשרַאפ ...טליפעג םגה ...טרעקעגּפָא טינ ךיז ּבָאה'ֿפ --
 ...ןקרַאטש ַא ...ןרעווש ַא ...ּפַאלק ַא טהעהעג ...ךַאלגימ זיא'מ  זַא
 יװ ,ױזַא קיאח ...ךיז יג ךיא ןוא ...יַאסיא .,ןלַאפעג רע יא
 רעד וצ ןעמוקעג ...םופ ןטימ ןָאטעג קירּב ַא עמַאשזַא טלָאװכ

 ךיז טָאה "!טעגרהרעד זיא יַאסיא, :טיירש עמ ,רעה'כ ,טעברַא
 ןוא ...ןצרַאמש ןעמונעג טָאה) טנַאה יד רעּבָא ...טּבױלנעג טיג

 רָאנ ,גָאטיײװ ןופ יִדַא טינ ...ריא טומ ןטעּברַא וצ ןעוועג רעווש
 ...ןרָאװעג רעצריק טלָאװ יז יװ

 טנַאה רעד ףיוא ןעמערּב יד רעשניא ןופ קילּבַא טפרַאװ רע
 :ןטנָאז  ןוא

 םעד ןשַאװּפָא טינ ,רעֿכיז ,ןיוש ךיא לעװ ןּבעל ץינַאג ַא --
 | ...ןקידורּב םעד ,קעלפ

 -:!רעניימ רעקניביל ...ןייר ןייז ץרַאה םָאד רָאנ לָאז --
 .ןרערט עליטש טימ רעטומ יד טגָאז

 .לָאֿכָאֿפ רעד טסעפ טדער --!ןיינ ...טינרָאג ךיז וצ בָאה'ֿפ --
 ..יקינייװעניא ץומש ַאזַא ! קידלקע ,קידלקע יױזַא רימ זיא'ס רעּבָא --

 !רימ רַאפ ךַאז עקירעביא ןַא ! טוג שינ ןצרַאה ןיא ןוא
 קיקַא טוט ןוא לװַאּפ םגערפ --? ןָאט וצ וטסנֿפער סָאװ --

 .רׁשח טימ םיא ףיוא
 םעד ּפָארַא טזָאל ,ךיז טֿפַאוטרַאפ לָאפָאֿפ רעד -- ?סָאװ --

 :לֿכײמש ַא טימ טגָאז ןוא ףיוא דלַאּב םיא טביױה  ,ּפָאק
 שינ בָאהֿפ ...ןּבעגעג קַאּב ןיא םיא ּבָאה ךיא זַא ,ןגָאז --

 ..יסע ןגָאז וצ הפחח ַא רימ זיא'ס -- רעּבָא , ךיז טייטשרַאפ ,ארומ

 :רעּביא טרוח ןוא ךיז טלעטש ,טנעה יד רעדנַאנופ שהיפ רע
 | ..יהפרח ַא ,טינ ןעק'ֿכ --

 טשטעוק ןוא לװַאּפ טגָאז --! ןײטשרַאמ .טינ ךיד ןעקֿפ --

 ןליפַא ,ןעװ רעּבָא .טינ םיא וטסָאה טעגרהעג -- םעצײלּפ יד שיט

 ...ןוא שטנעמ ַא ןעוועג טרָאפ רעּבָא ךָאד זיא סָאד ,רעדורּב --
 עסואימ ַא זיא'ס ןייז ןעקס ...ןרעטש טיג ןוא טעגרהימ זַא  ,ןמיװ
 ...תונדחּט

 :טסעפ לװַאּפ טגָאז



 ,..םינ ןצנַאגניא סע יײטשרַאפ ךיא --
 :וצ טיִג ןוא רעלקַא טוט רע
 .טינ -- ןליפ רעּבָא ,סע ךיא ןעק ןייטשרַאפ ,טסייה'ס --
 ןגיוּבעגנָא טָאה לָאֿכָאֿכ רעד .ףייפ רעד ןגָארטרעד .ךיז טָאהס

 ךיז ,ןעווער קידנלעּפַאּב סָאד טרעהעגמיוא ,ײזַא ןָאו ּפָאק םעד
 :טנָאזעג ןוא ןָאמעג לסײרטַא

 ...ןטעּברַא ןייג יג .לעוװֿפ --
 ,לװַאּפ ּפֶא ךיז טפור -- ךיוא ךיא --
 ,לֿכימש ַא טימ לָאפָאֿכ רעד טנָאז -- דָאּב ןיא ןייג לעװ'ֿפ --

 .רעטערַאמֿרַאפ ַא קעװַא קיטסַאה טייג ןוא
 טנָאז ןוא קילּב ןקידתונמחרַא טימ ךָאנ םיא טקוק רעטומ יד

 : ןז םֹוצ

 ןשטנעמ ַא אשח ַא זיא'ס -- םייװֿפ ...ַאשַאּפ ,ךיז טסליוו וד יװ --
 תונמחר ַא ...קידלוש רַאפ טינ םענייק טלַאהפ רעּבָא ...ןענעגרהוצ
 ןָאטעג קוק ַא בָאה'ֿפ ....םקניניילק ַא עלענָאנ .ַאוַא .,ןעיַאסיא ףיוא
 .םיא ךיד טעשַארטסעג טָאה רע יװ ,ךיז טנָאמרעד ,םיא הוא
 ,דיי-פ ןייק טינ ,טינךיא ליפ םיא וצ םעּכ ןייק טינ ןיא ...ןעגנעהונ
 ךימ טָאה תונמחר ַא טושּפ ,ױזַא טַאלג רָאנ ...ןּברָאששעג זיא רע סָאװ
 תונמחר ןייק וליפא ןיוש ךיא בָאד טציא ן'א ...טּפַאֿכעגמורַא

 | | ...טיג ךיו
 .רַאפ ַא טימ טקרעמַאּב ןוא רעלק ַא טוט ,ןגיװששנַא טרעװ יז

 | .  :לֿפיײמש ןטרעדנואוו
 .?גָאז ךיא סָאװ ,ַאשַאּפ ,טסרעה ...עפומי ענעטָאג --
 יג סםַאוגנַאל ןיא רע .טרעהעג טינ ,םיוא טזייװ טָאה לװַאּפ

 .רַאמ טָאה ןוא ןוָאלעגּפָארַא פָאק םעד ,רעמיצ ןרעּביא ןעגנַאג
 :טגָאזעג טערַאמכרַאפ ןוא טֿכַארט

 ןענייז ןשטנעמ יד יװ ,טסעז !עמַאמ ,ןּבעל םָאד זיא ױזַא --
 ! גָאלש -- ןוא טינ טסליװ ?ערעדנַא יד ןגעק ענייא טלעטשעגקעװַא
 .מוא ךָאנ זיא רע ...ןשטנעמ ןוָאלטלער ַאזַא ךיוא ?ןעמעװ ןוא
 .ָאיּמׂש ,ןעמרַאדנַאשז ,ײצילָאּפ = ,..שירַאנ --זיא רע יי ,רעֿכַאלקילג
 ענױזַא יז ןענייז עלַא ןוא ...םיאנוש ערעזנוא עלַא ןענייז -- ןענ
 ,טולּב רעייז ןעמ טגיוז ,זנוא ןיפ יװ ,שקנוּפ ; רימ יװ ,ןששנעמ
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 טקנופ .טינ ןשטנעמ ןייק רַאפ יז ןעמ טלַאה ,זנוא יװ  ,טקנוּפ-
 ןגעק ענייא ןשטנעמ טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה טָא ןוא !ענעגייא סָאה
 ןדנוּבעג ,ארומ ןוא טײקשירַאנ טימ ייז טדנעלּברַאפ ,ערעדנַא ידי
 יז טקירד עמ ,ייז טגיז עמ ןוא טשטעוװקעגוצ ,םיפ ןוא טנעה
 ןסקיּב ןיא ןשטנעמ טָאה'מ .ערעדנַא יד ענייא טימ טנָאלש עמ ןוא
 זיא סָאד -- טנָאמ ןוא רענייטש ןיא ,םנקעטש ןיא ,טלדנַאװרַאפ
 ,.! הֿכולמ -- זיא םָאד ! רוטלוק

 .רעטומ רעד וצ רעטנעעג וצ טייג רע
 החיצר עקיטֿכערטרעדינַא !רעטומ ,םע זיא ךערּברַאפ ַא --

 -- ,טמײטשרַאפ ...תומשנ רעּביא תחיצרַא ...ןשנטעמ ןענָאילימ ןֹופ-
 ונוא ןשיװצ דיישרעטנוא םעד טסעז ,ּפָא ןעמ טוט המשנ יד
 רע טמעש .קידלקע םיא זיא ,ןשטנעמ ַא ןָאטעג ּפַאלקַא -- ייז ןוא
 --ייז ןוא !רקיע רעד ןיא סָאד ,קידלקע ...ייװ םיא טושס ,ךיז
 טינ טומ ץרַאה סָאד ,תונמחר ןָאו ,קיאור זייוורעטנזיומ ןענעגרה
 ּבילוצ רָאנ ןוא !החמש טימ ,ןגינעגרַאפ טימ ןענעגרה ,לּפַאצ ןייק
 ןטיהוצנייא ידּכ ,ןעמעלַא ןוא ץלַא טוט ףיוא יז ןששעװקעצ םעדי
 ,רעבליז סָאד ,ןרעיז לבעמ םנופ ןוא רעזייה יד ןופ ץלָאה סָאד
 טשינ עקידהוֿבנ עצנַאג םָאד טָא ,ךַאלריּפַאּפ עקיטשינ יד ,דלָאג
 -- רָאנ רעלקַאּב .ןשטנעמ רעביא טֿפַאמ יד ייז טיג סָאװ ,טייקימ
 תוחיצר טימ ךיז ;קידנצישַאּב ,ןשטנעמ ןטיהרַאפ ןײלַא ךיז טינ-
 ךיז רַאפ טינ ,תומשנ עֿכַאלששנעמ יד קידנעמירקעצ ,קלָאפ ןרעביא
 ןופ טינ ...ןרעייז ,םנגייא םעד ּבילוצ רָאנ ,סע יז ןעומ ןײלַא
 | ...ןסוא ןופ רָאנ ,ךיז ייז ןצישַאּב .קינייװעגיא

 ?םיירט ןיא ןייא ךיז טניוּב ,טנעה יד רַאפ ןָא יז טמענ רע
 :רע טגָאז ,ייז קידנעלי

 ןוא טײקַֿאלסעה עצנַאג יד טָא טליפרעד טפלָאװ וד ןעװ == |
 טסלָאװ ...תמא רעזנוא ןענַאטשרַאפ וטסלָאװ--שינעליופ עֿכַאלדנעש ידי
 .!ןיא םע קיטֿכיל ןוא סיוהג יװ ןעזועד

 ?וצ ןליװ ןמימ לופ ,טנערעגמיוא ,ךיז טלעטש רעטומ יד
 .רעייפ ןייא ןיא ץַאה םניז ןטימ ץרַאה ריא ןצלעמשפיוג

 -גקיטש ,טלמרומעגסיױרַא יז טָאה -- ! טרַאװ ,ַאשַאּפ ,טרַאװ --
 ..!רָאנ טרַאװ .,,ליפיֿפ !שטנעמ ַא -- ןיִּבֿכ -- .רעטרעװ יד טומ ךיז קיד:
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 צצצ
 ןטרָאד ךיז טערָאּפ ץימע יוװ ,טרעהרעד ךיז טָאה זיוהריפ ןופ

 | .שער םימ
 טימ ןיא ריא ךרוד ןוא טנפעעג םַאזגנַאל ךיז טָאה ריט יד

 .ןיּבייר ןיירַא ךוליה ןרעווש ןייז
 טימ ּםָאק םער קידנּביױהפיוא ,טגָאזעג רע טָאהו-!טָאו -

 ,ץלַאז ןוא טיהּב וצ ,ץלַא וצ טיצ ַאמָאפ רעזנוא -- לֿכײמשזַא
 ... ןגעוװטניימ  ןופ םיא - טסירעג

 ,עלָאמס טימ ןסָאנרַאפ ,לצלעּפַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע
 - ירַאוװש טקעטשעגניירַא ןעוועג ןענייז לטרַאג ןיא ; םעשטּפַאל ןיא ןוא
 .לטיה עקירָאה ַא ּפָאק ןפיוא ,םעקשטנעה עצ

 .יװַא ?לװַאּפ ,ןזָאלעגסױרַא ךיד טָאהימ ?ריא טֿפַאמ םָאװ --
 טלֿפײמשעג טיירב טָאה רע --?אנזָאלינ ,ריד ייּב ךיז טרעה סָאװ ןוא
 -ייװ ןעגנולקעג טָאה םישטש ןייז .ןייצ עסייוו ענייז קידנלעטשמירַא
 ןסקָאװרַאפ ןעוועג רעטֿכידעג ךָאנ זיא םינּב רעד ןוא ,רעירפ יװ ,רעֿכ
 | .,רָאה םימ

 ,םיא וצ ןעננַאגעגיא ןיא ,םיירפרעד ךיז טָאה רעטומ יד
 עג םעד טמעטָאעגניירַא ,טנַאה עצדַאװש ,עמיורג ןייז טקירדעג
 :טרערעג ןוא עלָאמס ןופ חיר ןפרַאש ,ןטנוז

 .?סָאװ ,ונ ...וטסֿכַאמ סָאװ ...וד ,ךַא --
 :טלֿפײמשעג ןוא ןעניּביר טֿכַארטַאב טָאה לַאּפ
 ...! לרעייּפפ רענייפ ַא --
 | :טדערעג ןוא ןָאמעגפױא סםַאזגנַאל ךיז טָאה ןיּבייר
 זײװֿפַאלסיּב ךיז טנָאלש ריא ...ןרָאװעג רעיופ ַא רעדיװ ,ָאי --

 !םָאװטָא ...קירוצ ףיוא ךיז זָאל -- ךיא ןוא ,וצ טײללדַא יד וצ
 רעּבירַא טייג ,לדמעה ענעטנווייל עטרולָאק ןייז טֿכיררַאפ רע

 :עידומ זיא ןוא ןטייז עלַא ףיוא קילּב ַא טפרַאװ ,רעמיצ ןיא
 טוייװ ,ןעמוקעגוצ טינ ךייא ייּב ןיא סוג ןוא ּבָאה ןייק --

 סָאד טציא זיא סםָאד .ָאי ...טרעמעג ךיז ןּבָאה ךַאלֿכיּב ןיא ,סיוא
 ,טלייצרעד ,ונ !יאדװַא ...ךַאלכיּב יד טא ,ןגעמרַאפ עטסרעייט
 ;ךייַא ייּב ךיז טרעה סָאװ
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 ְןייֵא ךיז טרַאּפש ,םיפ יד רעדנַאנופ טײרּפש ,ךיז טצעז רע
 טימ ,קידנשרָאפ יװ ,ןעלװַאּפ טּפַאטַאּב ,ינק יד ןיא טנעה יד טימ
 טלֿפײמש ,רעטשירפעגּפָא ןַא ,רענעדירפוצ ַא ,ןגיוא עלעקנומ ענייז
 .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ ןוא קימומשונ

 .לװַאּפ טגָאז -- ! הרושּכ ץלַא .טייג'ס --
 ןלעװ הימ ,ןעייוװצ רַאפ רערעדעי ,ןעייז ןוא ןרעקַא רימ --

 יה ,טֿפָאקרַאפ טּפַאנש ַא --ןעמוקַאב האוֿבּת רָאנ ,ןעמיר .טינ ךיז
 ,טוג רעיײז עקַאמ ןוא .םוג זיא ,נ ?א ,יװַא/ .טגיילעג ּפעק
 ,ןיּבייר רעדיװ טדער -- ! ןגָאז ךייַא ךיא זומ

 .רעמומ יד טנערפ--?רשפא ,יימ לזעלג ַא --

 םעװ ...ןֿפַאמ ךיוא לסּפענש ַא ןוא ןעקנירט רימ ןלעװ יימ --
 האנה רימ טוט'פ .ןרַאּפש שינ ךיוא ךיז רימ ןלעװ ,ןּבעג ןסע ריא
 .סָאװטָא ...ךייַא טימ  ךיז עזיֿפ סָאװ

 קװַאּפ טנערפ --?שטיזָאנַאװיא ןָאליאֿכימ ,ךייַא ךיז טּנעל יוװ --
 .םיא ןגעקטנַא ךיז טצעז ןוא

 ןיא טלעטשעגּפָא ךיז .טכעלש טינ ךיז טנעלפ  .השקשנ --
 ןרירי ייווצ .ףרָאד רעליואװַא ?עװעייגלידעי -- טרעהעג ,עוועײגלידעי
 ןייק !קלָאפ סיאימ ַא - טנויױמ ייווצ רַאפ רעמ רענױאװנייַא ,רָאי ַא
 בָאה .דרע ענדוקסַאּפ ,עדנערַא ןיא ןטלַאה ,טינ יז ןגָאמרַאפ דנַאל
 ןענייז יז -- רעגיוזמולּב ַא ייּב רעטעּברַא ןַא רַאפ ןעגנודרַאפ ךיז ךיא
 ,עלָאמס רימ ןּביירט .רגּפַא ףיוא ןגילפ יװ ,זנוא ייּב ןַארַאפ ןשרָאד
 ,ָאר יװ ,קלחטרעפ ַא טעּברַא רעד רַאפ םוקַאּבֿפ .ןליוק ןעגנערּב
 סעּבױעּבלַאז .סָאװטָא ...ליפיזַא לָאמיײװצ קרַאק םעד ךיז ךערּכ ןוא
 הרֿבח עגנוי ,השקשנ ...רעגיזטולּב םייּב ,םיא ייּב רימ ןטעּברַא
 ,רענייא ...עלַא ןענעייל ןענעק ...ךימ רעמיוא ,עקיטרָאד ,ץלַא
 ! תונּכס ,ַאזַא רעקיציה ַא ןוא  ,םימעי ,ןַאמרעגנוי ַא

 סװַאפ טנערפ --?ייז םימ טסעומש' היא = .ריא ןוא .,,ונ --
 .קירעּבע

 -- ךַאלשעלּב עגיה עלַא ןעמונעגמימ ּבָאה'5 .שינ גייווש'כ --
 :לּביּב רעד טימ רעמ שעּברַא ךיא רעּבָא .ןצנַאגניא קיסיירד ןוא ריפ
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 ,סרשֹּכ ַא ,סּבָארג ַא ךוּבַא ,ןטרָאד ןופ ןפעש וצ סָאװ ,.ָאד זיא'ס
 .ןּבױלג ןעמ געמ ךוּב ַאזַא ,(* דָאניס םייּב טקורדעג

 :לֿכיימש ַא טימ .רעטייוו טדער ןוא ןעלוװַאּפ וצ קנואווַא טומ רע
 .ֿכיּב ךָאנ ריד וצ ךיא ןיּב .קינייװ ץילַא ךָאנ זיא) סָאד רָאנ --

 ...ןעמוקעג ןעמיפעי טימ ,ָאד רימ ןענייז טײװצעּבלַאז .ןעמוקעג ךַאל
 ...ךייַא וצ ןרָאפרַאפ ,געװ טגײלעגנָא ךימ ןּבָאה ,ונ ,טריפעג עלָאמס
 ...ןעמוקעג טינ ןיא םיפעי ןמז-לּכ ,ךַאלכיּב יד ,עקַאט ,רימ ּביג
 ...ןסיװ טינ ליפוצ ךָאנ ףרַאד רע

 ןעמַאוצ ןַא ,ריא ךיז טֿפוד ,ןעניּבייר ףיוא רעטומ יד טקוק
 -ייו םעּפע :ךיז ןיפ ןגױצעגּפָארַא סָאװ ךָאנ רע טָאה לצלעּפ ןטימ
 ,ןפֶָא יװַא םינ ,רערטיֿפ ןקוק ןגיוא יד ןוא ,ןרָאװעג דילָאס רעקינ
 ,רעירפ יװ

 ,רעֿכיּב טגנערּב ,רעטנוא טייג -- ,לװַאּפ טגָאז -- ,עמַאמ --
 .ףרָאד ןרַאפ -- טגָאז ...ןּבעג וצ סָאװ ,ןטרָאד ןייש םייווימ

 .רַאפ רַאװָאמַאפ רעד טרעװ טָא -- ,רעמומ יד טגָאז -- ! טוג --
 .ןיײג ךיא לעװ ,קימ

 -- ?ַאנװָאלינ ,קעװַא םיֿכרד ענױזַא ןיא ךיוא טסיּב וד --
 ךַאלכיּב ףיוא םינלעּב .סָאװטָא -- .ןיּבייר ,לֿפײמש|ַא טימ  טנערפ
 ַא .קׁשֹח וצ טיג רערעק רעד .ןַארַאפ גונעג זנוא יוּב ןשרָאד זיא
 שעלַא .עכַאלטסײג ןופ טמַאטש שטָאֿכ ,ןעמ טגָאװ ., גנוי רעליואוו
 טימ רעּכָא ,ונ ...זנוא ןופ טסדָאיװ ןּביז ַא ןיא ,ןַארַאפ ךיוא עקרער
 ,עלעטש-הכולמ ַא ףיוא ןשטנעמ :טינ יז ןטעּברַא ךַאלכיּב עפירט
 ...ןֿפרַאש ַא ,ךוּב ןשרעװרַאּפַא ףרַאה ךיא ןוא .ארומ ייז ןּכָאה
 +*יָאזַאנַאטס רעד טעװ ...ןגיילרעטניא טנַאה רעד רעטנוא יז לעװֿכ
 יז ןלעװ ,ספירט ַא זיא לֿכיּב םָאד ןַא ,ןעורעד (י*יּפָאּפ רעד רעדָא
 ןָא ,לייװרעד ,ךיז ּביילּב ךיא ןוא !סע ןעייז רעהעל יד -- ןעניימ
 : .טייז ַא

 דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טָאה סָאװ ,עיצוטיטמניא*הכולמ א -- דָאניס (*

 .עיגילער ןופ םינינע יד טימ טריפעגנַא

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא גנַאר רעשיאײצילָאּפ א (**

 ,רעכַאלטסײג רעשיסור ַא (**
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 ךַאליירפ רע שערישטש ,המֿכח דעטרַאה ןייז ןופ ןדירפוצ ןוא
 .ןייצ יד

 ,רעּבַא יװ ,סיוא טעז -- .רעמומ יד טרעלק -- !רָאנ טסעז --
 | | ...םקוֿפַא יװ ,טּבעל ןוא

 ץכיילג טימ עמיצ  ןרעּביא טזיירפש  ,ךיז טלעטש לװַאּפ
 :ףרואוורָאפ טימ טגָאז ןוא ,טירט

 ךיז טּניילק ריא רעגָא ...ןּנעג ךייַא רימ ןלעװ רעֿפיּב --
 ..:שטירָאנַאװיא ָאליַאֿפימ ,ףרַאדימ יװ שינ ,ןטעּברַא וצ

 ?סיוא טימ ןיּבייר טנערפ -- ?ףרַאדימ יװ ,טיג סעּפע סָאװרַאפ --
 .ןגיוא עטצָאלגעג

 תוירחַא יד ןײלַא ריא טפרַאד ,טוט ריא סָאװ ,ץלַא רַאפ --
 -| ןרעפטנע ךייַא רַאפ ןלָאז ערערנַא זַא ,ױזַא ןכַאמ ןוא ...ןגָארמ
 שימ ,גנערטש טגנילק םיטש סלוַאּפ ןוא --!טוג םינ ןיוש זיא םָאד
 רואוורָאפ

 :טנָאז ןוא ּטָאק ןטימ לסירטַא ,ליד ןיא קוקַא ןיּביר טוט
 !טסדער וה יװ ענדָאמ סעּפע --
 ןנעק ּםָא ךיז טלעטש ןוא ;לװַאּפ טגערפ -- ריא שניימ יװ --

 ןטײרפשרַאפ יז זַא ,רערעל יד ףיוא רׁשֹחַא ןפרַאװ לָאזימ -- ,םיא
 לא ,ןצעזנירַא עמרוט ןיא יז ןעמ טעװ ,רעכיב עפירט יד םע

 .ןיבַײר .טנערפ --?סָאװ .זיא ...ןצעזנײרַא .,ונ --
 ויז םינ ,טלייטעג ךַאלכיּב יד ךָאד טָאה ריא רעּנָא --

 ...ןייג הסימּת  ןיא .ריא שמרַאד
 טּפַאלק ןוא ןיּבייר טלכיימש -- !וׁשזיּב שטנעמ רענדָאמ וַא --

 -םיוא רימ ףיוא סע טעװ רעװ -- .ינק יד רעּביא טנַאה רעד טומ ךיז
 ,ןעמענרַאפ ןלַאז ענױזַא טימ ךיז לָאז ןוא ,רעױּפ רעטושּפנַא ? ןענעכער
 -טנע טײללרַא ןלָאז ,ךַאז עלעדייא ןַא זיא ךוּבַא ? ןייז סע ןעק
 .רַאפרעד .ןרעפ

 טסייה ,םעּכ ןיא ןיא רע ,ןגיױא יד טערומשזרַאפ טָאה רע יװ ,שעז ןיא ןעניּבייר ינ םײטשרַאפפ לװַאּפ זַא ,רעמומ יד טלימ
 :טגָאזעג ךייװ ןוא קיטכױרָאפ יז טָאה .סע

 לָאז ךַאז רעד רַאפ זַא ,ױזַא ןליװ שטיװָאנַאװיא ָאליַאֿכימ -- 
 ...ןּבעג ערעדנַא םיא קַאפ ןלָאז ןונשחצןידַא ןוא ,ןָאש ןילא רע

9 



 .דרָאּב יד שעלג ןוא ןיבייר טגָאז -- !סָאװמָא -
 ןופ ץימע ןעװ -- .לװַאּפ ןקורמ ּפֶא ריא שקַאה -- !עמַאמ --

 שנַאה רעד רעטנוא םעפע רימ טלָאװ ,לשמל ,ײדדנַא ,ערעזנוא
 ושמלָאװ סָאװ -- ,טצעזעגנירַא עמרוט ןיא ןעמ טלָאװ ךימ ןוא ,ןָאטעג
 ?ףיורעד טגָאזעג

 ןוא ןוז ןפיוא טניוטשרע טקוק ,רעטיִצַא רעטומ יד טוט
 :םָאק ןטימ טלקָאש

 ? ןעלנַאה רֿבח ַא ןגעק יזַא ןעמ ןעק עשז ןיוש/ --
 סָאװ ,ןיוש .ײטשרַאפ'ֿכ -- .םַאזגנַאל ןיבייר טגָאז - ַאה--ַא --

 !לװַאַּפ ,טסניימ יד
 ךיז טדנעװ ןוא רעטומ רעד וצ קויח טימ קנואװַא טוט רע

 :ריא וצ
 .עלעדייא ןַא ,רעמומ ,ךַאז עלעדייא  ןַא .זיאס --
 :ןעלװַאּפ וצ קידלּכשה-רפומ רעדיװ ךיז טדנעװ ןוא
 פא טרעװ סָאװ ,ךַאז ַא ןיא .רעדורּב ,רענירג ַא ךָאנ טזיּב --

 ,טיםריק :רָאנ רעלקַאב .ָאטיג רׁשֹז ןייק זיא ,הֹקיּתׁשּב ןָאטעג
 טעװ םיא יי םָאװ ,גנוי םעד ןצעזניירַא עמרוט ןיא ןעמ טעװ
 .סנייא ןיא סָאד ; רערעל יד שינ ןוא ,ןעניפעג ךַאלכיּב יר ןעמ
 ןיימ רעד רעּכָא ,ךוּב ןרשּכַא ןֹּביִג הערעל יד ׁשטָאֿכ ,סנשייוצ ןוא
 חעטרעװ יד זיולּב .ןפירטַא ןיא יװ ,רעּבכלעז רעד ךָאד זיא ךוּב ןימ
 ןליװ ייז ,סע טסייה .ייװצ זיא םָאד ,רעקינייװ תמא ןוא ערעדנַא
 ,ךַאלנעװ עקימורַא שומ ןעייג יד סָאװ זיולּב ,ךיא סָאװ ,עּבלעז םָאח
 ײעװטסלַאשטַאנ, רעד ןנעק רעּבָא ; געװ ןֿכיילג ןטימ יג ךיא ןוא
 ,רעדוהּב ,םנטירד ןיא ?תמא ,דליׂש עגלעז יד ךָאד רימ ןגָארט
 ןייק ןטיילנַאּב שינ ןעק רעיינסופ ַא -- ,יד ןגעװ טינ רימ טרעמיק
 .ןָאפ יזַא ןלעװ טינ ,-שפא ,ךיא לעװ רעיױּפזַא ןגעק .רעטייר
 סצירּפ א עטייװצ יד ,טעּפָאּפ ןופ -- טמַאטש הענייא -- ייז רעבָא
 ,ןּביוהוצפיוא קלָאפ  םָאד יז סע טניול סָאװ ,ןוא ,רעטכָאמַא
 ,רעיופ םעד ,רימ ןענייז ןעקנַאדעג עלערייא ערעייז .טינ ךיא םייו
 יז םָאװ ןוא ,ךיא סייװ -- ןײלַא ומ ךיא סָאװ סָאד .טנַאקַאּבמוא
 רדסּכ ןשטנעמ ןענייז ןרָאי רעטנזיױט .טסואוַאּבמוא דימ זיא -- ןליו
 גנולצולּפ ןוא ,ןדנושעג טוה יד רעױּפ םנופ ןוא ןעוװעג םיצירּפ
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 -..ןּביירמיוא ןגיוא יה רעיוּפ םעד ןעמונעג ןיא טּפַאכעגפױא ךיז
 ןיא סָאד ןוא ,שינ קׂשֹח ןייק תושעמ ןייק וצ ּבָאה ,רעדורּכ ,ךיא
 םיללדַא עקיאײלרעקַא ןענייז רימ ןופ .הׂשעמ ַא ןיא .יװ ,רָאג
 ןטייװ ןופ ךיז שעז סעפע ,דלעפ ןיא רעטניװ טמרָאפ ...טייװ ץנַאג
 יצ ,סקימ ַא ,ףלָאװ ַא ?םניזַא ןיא סָאד סָאװ רעּכָא ,םקירעבעל ַא
 !טייװ וצ !טינ ךיא עז םָאה -- טנוה ַא טשַּפ

 .טמעלקרַאפ ןיא םינּפ ןייז .ןוז ןפיוא קוקַא טוט רעשמ יד
 ; ןייׁש  ןרעטסניפ ַא טימ טצנַאלנעג ןבָאה ןגיוא םניבייר ןוא

 .ןַאנופ ,ןוא ןעלװַאּפ ףיוא טקיקעג ,ךיז טימ ןדירפוצ ,טָאה רע
 שגערעגמיוא רע טָאה ,הרָאב יד רעגנופ יד טימ קידנעמַאקרעד
 :טדערעג

 ןבעל סָאד .טינ טייצ ןייק ךיא ּכָאה ןטייקידריװפנּביל רַאֿפ --- = =
 ,ךַאלעפעש ןשיװצ םינ זיא -- שניה ןשיװצ ,קוק ןגנערטשיַא טָאד
 ,..ןושֹל םענעגייא  ןמיוא טליּב עיַאטס/ עדעי

 ,ױעטומ יד ןדייר ןעמונעג טָאה -- ,טײללדַא ןַארַאפ ןענייז'פ --
 ןענייז םָאװ ,טײללדַא -- רעמינּפ עטנַאקַאּב היא ךיז ןענָאמרעדס ןוא
 ןיא ןּנעל ץנַאגַא ּםָא ךיז ןרעטַאמ סָאװ ,קלָאפ ןרַאפ ריקפמ ךז
 וי ,,.םעמרוט | יה

 שעדנַא ןַא רונּכַא ,רערעדנױזַאּב א ןוכשח ַא זיא יז רַאפ --
 רע טכירק ףיקּת שרעװ רע זַא רעיוּפַא -- .ןיבייר  טגָאז -- !רער
 --.םירעיוּפ וצ רע טייג--ןלַאפעג טרעװ רע זַא ץירּפ ַא ; םיצירּפ ןשיװצ
 ,טמקנערעג ...ןייר תמׂשג יד שרעװ ,ןיילק טרעװ לטייּב סָאה זַא
 םיא יװ ,עֿפַאלטיא ןַא ,,ןיטשרַאפ וצ ןּבענעג רומ טסָאה ,לװַאּפ
 ?ץּברַא ןַא שנָאז ןוא ,םיא ייּב ןענייז ןעקנַארעג עניױזַא ,ךיז טּבעל
 ץירּפ ןטימ העיוּפ םייּב טָא זיא !ָאי -- ןעיירש שגנידַאּבמוא ,םענייז רומַאניםצע םעד טול ,סָאּבעלַאּב רעד ןיֹוׁש זומ ,ןיינ -- רעטעּפ .רַא רעד טגָאז רעמָאט ןוא ,ןיינ--ןגָאז םָאּבעלַאּב העד זומ ,ָאי--רעט

 ךיז טנָאמרַאפ דנַאטש דעדעי ,ךיז טײטשרַאפ ! טַאלג טיג ץירּפ םעד ךיז טפָאלש ,טַאז זיא רעיוּפ רעד ןעװ .ןרושַאנ ערעדנַא ןענַיז |
 ךיוא ךיז ךיא טעװ םירעיוּפ עלַא תַאּפ ןוא ,רעּבעל ןשיטניה ןייז
 ,..ןעמעננָא טינ

11 



 ךייז .רעקרַאטש ַא ,רערעטסניפַא ,טקלעטשעג ךיז טָאה רע
 ,ןָאטעג לסײרטַא ךיז טָאה דרָאּכ יד ,ןרָאװעג לקנוט זיא םינּפ
 :עשטירַאקס ַא רענייצ יד טימ ,ןרעהרעד םוצ טינ ,ליטש טלָאװ רע יו
 :טרערעג רעטייװ רע טָאה םיטש רעקירעדינַא טומ ןוא ןָאטעג

 ,טפעלשעג ןקירּבַאפ יד רעביא .ךיז ךיא ּבָאה רָאֹי ףניפ --
 *עג קוקַָא ,ןיהַא ןעמוקעג .סָאװטָא .טנייאװעגּפָא ךיז ףרָאד םנופ
 !טינ ןעקיֿפ ?טסײששרַאפ וה !יװַא ןבעל טינ ןעקיֿכ ,עזכ ,ןָאט
 עֿלעזַא ...שינ ריא טסייו רעגניה ןייק ןופ ,ָאד טּנעל ריא טָא
 ןטרָאר טֿכירק רעגנוה רעה -- ןטרָאד ןוא ...טיִג רֹוא טעז תולווע
 ;נונעפָאה ןייק ןוא ,ןטָאש ַא יװ ,ןשטנעמ םעד ןּבעק ץנַאגַא ךָאנ
 ,,טרעצרַאפ תומשנ יד רעגנוה העד טָאה !ָאטינ ,ןָאטינ זיא טיורּב ףיוא
 יד ,ןּנעל יז טינ ןוא ,טקעמרַאפ ןטלַאטשעג ,עֿכַאלשטנעמ יד
 טיה| םורַא ןוא ...םיונ רעזָאלשנורע ףוא ןליופו רָאנ ,ןשטנעמ
 ַא ריד ייּב ץעגרע ָאטינ זיא'ס יצ ,ןּבָאר יוװ עװטסלַאשטַאנ יד
 טרָאפ ןוא סיױרַא יז טסייר ,יז טעזרעד ןוא ?סקירעּביא ןַא ,לקיטש
 ...ןירַא תוצרּפ ןיא ךָאנ

 טנעה יד טימ ,ןעלװַאּפ וצ וצ ךיז טניוּב ,םוא ךיז טקוק ןיּבייר
 :שיט ןָא טרַאּפשעגנָא

 טָאהס ןיא ,ןוָאלעגּפָא טנעה יד ליפא רימ ךיז ןּבָאה --
 קוקַא ןּבעל סָאד ףיוא רעדיװ גָאה'ֿכ ןעװ ,ןֿכעהּב וצ טרעקעג .ךימ
 רֿבוג ךוז ךיא בָאה -- ןגעווטסעדנופ !טינ ןעקיֿכ -- ךיא עז .:.ןָאמעג
 לעװ ָאד טָא !טינ עוקוה ,עניימ המשנ ,ךיא רעלק ,ןייג  ןעוועג
 עשַאק ַא רעּבָא ,ןגירק טינ ךייא ךיא לעװ טיורּב ןייק ...ןּביילּב ךיא
 גָארט הלווע - ןַא ...!רעדוחּב ,ןֿכָאקרַאפ יז לעװ ךיא ..,ןכָאקרַאפ
 .ףעמעמ ַא יװ ...ןגעװסנשטנעמ ןופ ןוא ןשטנעמ ןגעק ,ךיז ןיא ךיא
 ,ךיז טלקָאש ןוא הומ ייּב ןצרַאה ןיא יז םייטש

 רע ; ןגָאלשעגמיהַא םייװש)ַא םיא ייּב טָאה ןרעמש ןפיוא
 -םױרַא טנַאה יד םיא ןוא ןעלװַאּפ וצ טקורעגוצ ךַאלעמַאּפ ךיז טָאה
 .טרעטיצעג טָאה טנַאה יד .לטקַא ןפיוא שגיילעג

 לָאז שטנעמַא זַא ,ענױזַא רעּבָא ,ּביג רעֿכיּב !רימ ףלעה --
 ףעלֿפעטש א .ןענימעג שינ וה ןייק ךיז לָאז ןוא ןענעיילהעּביא
 שעטש ַא רעלֿכעטש א ,ןצעזנירַא לדיײשײּפָאק ןרעטנוא ןעמ ףרַאד
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 זַא ,ןקַאה יזַא יײז ןלָאז :ןּביירש ךיוא יז ןלָאז ףרָאד ןרָאפ :ךייַא רַאפ ןּביירש סָאװ ,עשיטָאטש ענַײד עׁשֹז גָאז .ןקידעֿכ
 ! ןייג רעייפ ןיא לָאז קלָאפ םָאד ...ןעירּנּפָא ףרָאד םעד לָאז

 טסייה ,ּברַאטש !סָאװטָא -- ןדנעלרַאפ טיומ םעד טוט טומ -- . םיטש העטקיטשרַאפ ַא טומ טרָאװ םכַאלטיא ןעגנערּפסיַא רעדנוז -ַאּב ןעמונעג ךַאלשײה ןוא טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה רע
 רעצנַאג רעד העביא ןלָאז תוֿבֿבר-אוּבר רָאנ יּכַא ,ןײגרעטנוא רעש .נזיױט ןלָאז ןוא ; ןייטשפיוא םיתמהתוחּת ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ,םע
 .גנירג ןיא ןּברַאטש !סָאװטַא ! ןייטשפיוא ןבעל םעיינ םוצ שלעוו
 ןטלָאװ ןּביוהעגפיוא ! ןענַאטשעגפױא םיתמה?תיחּת טלָאװ עמ  טָא
 ! ןשטנעמ יד ךיז

 ךיוא טנעלפ רענעי .ןריא ןַאמ םער טנָאמרעד ריא טָאה'ס סָאװ ,סניזַא םעפע ךיז ןיא טנָאמרַאפ טָאה רע ןוא .שקירדרעד ריא ןּכָאה ערעווש ןוא עקרַאטש ,,-עטרעװ ענייז .ןעניבייה ףיוא םייז רעד - ןופ קידנקוק ,רַאװָאמַאפ םעד ןגָארשעגנײרַא טָאה ףעטומ יד
 עג טָאה העד .עמוטש ַא רעכָא עקידלורעגמוא ןַא ,טייקזייב עק .ירלורעגמוא ַאזַא טקנוּפ טּבעלעג ךיוא טָאה םענעי ןיא ןוא ,לּברַא יד ןרעשַאקרַאפ ,טנעה יד טימ ןכַאמ ,ןייצ יד ןערישטש  ױזַא
 .ןפרָאװעגנָא דחּפ ןרענעלקַא רע טָאה ,טרער

 ןָאטעג ךַאמַא ןוא לװַאּפ טגָאזעג טָאה -רקישינ זיא'ס ,ָאי --
 ,..גנוטייצ ַא ןקוחד ְךייַא רימ ןלעװ ,ףָאטש זנוא שיג ...קיטיונ גנוטייצ ַא זיא רָאד ןרַאפ .ךיוא -- .ּפָאק ןטימ

 ןָאשעג קֲאֹׂש ַא ,ןוז ןפיוא ןָאטעג קוקַא טָאה רעמומ יד
 .ּבוטש ןופ םיֹהַא ןוא ןָאשעגנָא םייהרע קידעגייוװש ךיז ,ָּאק ןטימ

 ,ןײרַא טייג ץימע ריט יד ךיז טנפע ךיק ןיא .ןיבייר םיוא טיירׂש -- ! ןייטשרַאפ ןלָאז רעבלעק וליפַא ,רעטושּפ סָאװ טּכיירש ןיא .ןלעטשוצ ץלַא ךייא ןלעװ רימ !רָאנ שעּברַא --
 ןשטנעמ/ םעד טָא ןוא ....םיפעי--הע זיא טָא .םיפעי ,רעהַא םוק -- .ךיק ןיא קידנקוקנײרַא ןיּבייר .טגָאז -- ,םיפעי זיא סָאד -- = .
 ...םיא ןיפ טלייצרעד היד גָאהפ ...לװַאּפ ןעמ טפור

 .גועגַא ,םיוא שוייוו ,ןוא חעקנַאלש ַא ,לצלעפ ןצריקוא ןיא גנוי העקידמינפ-טיירּב ,רעדנָאלּב ַא ןויװַאב ךיז טָאה רעמוצ ןיא
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 טקוקעג ןוא טנַאה רעד ןיא לטיה סָאד ןטלַאהעג טָאה רע .רעמ
 .ןגיוא ערַאש עניז טימ ףױרַא ןטנוא ןופ ןעלװַאּפ | ףיוא

 סלװַאּפ קירד ַא טוט ,ךַאלקירעזײה רע טגָאז ןגרָאמ םוגַא --
 טכַארטַאּב רע .רָאה עמַאלג יד טנעה עדייּב טימ טעלג ןוא טנַאה
 עעילָאּפ רעד וצ ןייגוצ ,הֿבנגּב יװ ,םַאזגנַאל טמענ ןוא רעמיצ םָאד
 .רעכיִּב

 "װַאּפ וצ טקניװ ןוא ןיּבייר טגָאז -- ! טקעמשהעד ,ַאהַא --
 טמענ ןוא קוקַא םיא ןיוא םוט ,םוא ךיז טיירד םיפעי .ןעל
 | :קידנדייר ,רעֿכיּב יד ןטֿכַארטַאּב

 ןיא ! ןענעייל םוצ ךייַא ייּב ןַארַאפ זיאס ליפיו ,ָאהא/ --
 רעמ טקעלק ףרָאד ןיא .ָאטינ טייצ ןייק זיא ,תועמשמ ,ןענעייל
 ...ןֿכַאז עניוזַא רַאפ טייצ יד

 .לװַאּפ טנערפ -- ?דעקינײװ ןַארַאפ זיא קשח רעָּא --
 ןוא גנוי רעד טרעפטנע --! ןַארַאפ ךיוא קשח ?סעּפע סָאװ --

 , ןטֿפַארמ זומ'מ זַא ,טציא ַאזַא טייצ ַא ןיוש זיא'ס--.עדרָאמ יד ךיז שעלג
 ןּברַאטש ,ונ .בהַאטש ןוא ךיז גייל שטָאֿכ זיא -- ,ןטֿפַארט טינ טקליװ
 .ןרעטש' םעד ןּבייר ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ,םלוע םערו טיג ךיז שליוו
 ?ָאד ךיז טרער סָאװ ןגעװ ..."עיגָאלָאעג;

 טרעלקרעד טָאה לװַאּפ
 סָאד טלעטש ןוא גנוי .רעד טגָאז --! טינ סע ןפרַאד רימ --

 .עצילָאּפ רעד ףיוא קירוצ ךוּכ
 :טקרעמַאּב ןוא שער טימ ץיפיזַא טוט ןיּבייר
 ןויװַאּב ךיז טָאה'ס יױזַא יװ טינ ,ןסיװ ךיז טליװ רעױּפַא --

 , ןלַאּפעגנירַא טנעה יד ןיא טייל וצ זיא יז יז רָאנ ,דרע יד
 ?םױרַא טנעה יד ןופ קל אפ םייּב הרע יד ןּבָאה םיצורּפ יד ױזַא יװ
 הגַאד ַא -- ךיז טיירד יז יצ ,טהָא ןַא ףיוא טיומש יז יצ ! ןסירעג
 ןסע םוצ יּכַא -- ןעגנעה יז לָאז קירטש ַא ףיוא ׁשטָאֿכ :עכיורג ַא
 ביג טיוהּב סָאד יּנַא -- קעושטַא טימ סמיה םוצ שטָאֿפ ! ןעגנערּב
 !קעװַא

 רעּביא רעדיװ טנעייל -- "טפַאשטכענק ןופ עטֿכישעג יד, --
 :ןעלװַאּפ טנעהפ  ןוא םיפעי

 ?ןנוא ןגעװ ךיז טהעה'ס --
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 טנָאז -- טמַאשטכענקיּבױל ןגעװ ךיוא ןַארַאפ -זיאוס | ,ָאי --
 טייהד ,סע טמענ םיפעי .ךֹוּב ןטייװצ ַא םיא .שיג ןוא .לװַאּפ םיא
 ;קיאה טגָאז ןוא טײזַא ןָא פא טגייק ,טנעה יד ןיא

 !רעּבירַא ןיוׁש) זיא סָאד --
 .טװַאּפ ךָאנ ךיז טגערפ --?דנַאל טגָאמרַאפ ןײלַא ריא --|

 ,רערירּב יירד ,רימ ןענייז טירדעבלַאז ! ןּבָאה רימ ? רימ --
 טימרער שעמ טוג :דרע עקידמַאז ...ןיטַאימעד ריפ --דנַאל .ןוא
 + תורפּכ ףיוא סע גיוט-- האוֿבּת ףיוא רעגָא ,ןרעייש וצ

 :טגָאז ןוא עגרַא טגייווש רע
 ןסע ?רומ סע גיוט םָאװ -- ןפרָאװעגקעװַא דנַאק סָאד ּבָאה'5 --

 ,רָאי ןטרעפ} םעד ןיוש  טנעה יד ןױלּב טדנוּב ,םינ םע שיג
 טַאדלָאס ַא רַאפ ךיא ףרַאד ןעשעי ןא ןוא .ןעגנודחַאפ ךיז ּבָאה'5 יװ
 יח טציא טקיש'מ !טינ יג -- :ָאליַאֿכימ רעטעפ רימ טגָאז .ןייג
 וצ ןלער ךיא רעּבָא .ןגָאלש קלָאפ םָאה ,רע טגָאז ,ןטַארלָאמ
 ײמרַא יר טָאה ןיזַאר שמיװעיעפָאמיט ןַאּפעטס רַאפ ךיוא .ןייג
 תוס ַא ןיוש טייצ ,( ןװָאששענוּפ רַאפ ןוא ,ןגָאלשעג קלָאפ םָאד
 .םיוא טקוק ןוא רֹע טנערפ -/?היא טניימ יװ ...ןֿפַאמ וצ וצרעד
 .ןעלוװַאּפפ ףיוא םַאזקרעמ

 זיא'ס רָאנ -- ,לֿכיימש ַא טימ רענעי .טרעפטנע -- טייצ ןיוש| --
 וצ יװ ןוא ןטַאהלָאס יד ןגָאז וצ םָאװ ,ןסיװ ףרַאדימ .ךַאלרעװש
 ...ייז טימ ןדייר

 .םיפעי טגָאז -- ...ןענרעלפיוא ךיז ןוא ןענרעל רימ ןלעװ --
 ןעק ,טנַאה רעד רַאפ ןּפַאֿפ לָאז עװטסלַאשטַאנ יד רעּבָא --

 ףיוא קירעגיינ טקוק ןוא לװַאּפ טקידנערַאּפ -- ! ךיוא ןסישרעד יז
 .ןעמיפעי

 יַאֹּב ןענייז עכלעװ ,תונחמ ןופ רעריפנָא--ףָאשטַאגוּפ ןוא ןיזאר (*

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןּבָאה ,טכעגק-בײל ענעפָאלטנא ןופ בור סָאד ןענַאטש

 "קסָאמ רעד ןגעק וליפא ןטערטסױרַא טרעלקעג ןוא םיצירּפ ןגעק ןעירעבױר

 ,1671 רָאי ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד זיא דנַאטשפױא סניזַאר .גנוריגער רעװ
 רָאי 1715 ןיא סװָאשטַאגוּפ
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 רעד םיּכסמ קיאח זיא -- !ףיורעד ןטכיר ךיז ףרַאדימ .,ָאי --
 .רעֿכיּב יד ןטֿפַארטַאּב רעדיװ טמענ ןוא גנוי

 טקרעמַאּב --1 ןרָאפ דלַאּב ףרַאדמ ,םיפעי ,ייט ּפָא קנירמ --
 .ןיּבייר

 :רעדיװ םגערפ ןוא גני רעד ּפָא ךיז טפור -- דלַאּב --
 =-  טנוּב ַא טכייה -- עיצוילָאװער ַא ?

 .מעלקרַאפ ַא ,רעשערַאּפעצ ַא ,רעטיור ַא ,ײהדנַא ןיירַא זיא'ס
 ךיז טצעז ,טנַאה סמיפעי קירד ַא רע טוט טייהרעקידעגייוש .רעמ
 .טלֿכיימש ןוא םיא טֿכַארטַאּב ,,ןעניּביר ןּבעל

 םיא טוט ןוא ןיּבייר טגערפ --?קיטעמוא יױזַא וטסיּכ סָאװ --

 .ינק ןרעּביא טנַאה רעד שימ ּפַאלק ַא
 .לָאכַאֿפ רעה טרעפטנע ...ױזַא --
 ּפָאק ןטימ טזייוו ןוא םופעי טנערפ --?רעטעבהַא ןַא ךיוא --

 .ןעײרדנַא ףיוא
 ?ןיא סָאװ -- .יײרדנַא טרעפשנע -- ! ךיוא --
 !ןעועג טינ רעטעּברַא-קירּבַאפ ןייק לָאמניק ךָאג טָאה רע --

 ...רע טגָאז ,קלָאפ ענדָאמ ַא -- .ןיּבייר טרעלקרעד --
 .לװַאּפ טנערפ -- ? םָאװרַאפ - --
 :טגָאועג ןוא ןעײרדנַא טֿפַארטַאּב םָאזקרעמפיוא טָאה םיפעי
 ...רעקידֿפעלײק יא רעױּפ םייּב ,ךייַא ייּב רענייב עפרַאש --
 טני ןלרעד -- םיס יד ףיוא רעמייטש טייטש רעיופו רעד --=

 ,טינ יז טָאה רע ׁשטָאֿכ ,ךיז רעטנוא דרע יד טליפ רע -- .ןיגייר
 :לגיופ ַא יװ ,זיא רענשטירנַאפ ַא ןוא ! דרע יד ,יז טליפ רע רעבָא
 ! ןטרָאד -- ןגרָאמ  ,ָאד -- טנייה ,ָאטינ םייח ןייק ,ָאשינ רנַאל ןייק
 -- ,סעּפע רָאנ יװ :וצ טיִנ טרָא םוצ ךיוא עכַאּבַא וליפַא טדניּב םיא
 יג ןוא ! ןיירַא) טייז ןיא ריד! עלדיװ ַא ,ערעייט ןיימ ,ןטוג ַא

 םעפע טהָא ןַא ףיוא ליװ רעד ,רעױּפַא ןוא .סרעסעּ) סעּפע ןֿכו
 ,ַאהַא ...ּפִא שינ הע טערט טרָא ןופ ןוא ,ןֿכײרגרעד טרעמעּב
 !ָאד ךיוא רעטומ יד ןיוש זיא טָא

 ןעלװַאּפ וצ וצ טייג םיפעי .ךיק ןיא םיחַא זיא ןיּבייר ןוא ==
 :קידוזעמעש ,טנערפ ןוא

 !ןּבעג לֿכיּב ַא סעפע רימ ריא טעװ רשפא --



 .לװַאּפ קשח טימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה ז-? שינ סָאװרַאפ --
 טָאה רע ןוא ןדנוצעגנָא ענדעשז .ךיז ןּבָאה ןגיוא םגנוי םעד

 | :ןדייר קיטסַאה ןעמונעג
 ןלעו ,עלָאממ ייּברעד ָאֹה ןריפ ערעזנוא ! ןרעקמוא לעװֿפ --

 ײּב טֿכילַא יװ ,טציא זיא קֿכיּבַא .קנַאבַא ,וג .ןעגנערבּפָא יז
 ..יטֿכַאגרע 1

 -רַאפ ףייטש ,רענעגָאטעגנָא ןַא ,ןעמוקעגקירוצ זיא ןיבייר
 | :ןעמיפעי וצ טגָאזעג ןוא טלטרַאג -

 .טייצ ןיוש ,ןרָאפ רימָאל --
 םיפעי שזיוװ-- ! ןענעייל וצ סָאװ ,ןנָאה ךיא לעװ ,טָא --

 .לֿכײמש ןטיירּב ַא טימ דעֿכיּב יד ףיוא
 ןָאטעג יירשעג ַא רעטנומ ;לוַאּפ טָאה ,קעװַא ןענייז יז זַא

 :ןעײרדנַא וצ
 /  +?םילָאװײט ,ןעזעג -|
 תעשּב ,סנקלָאװ יװ --לָאֿכָאֿכ רעד סַאזגנַאל .טיצ -- ַא...ָאי --

 יז סָאװ ,םיוק ןוא ...ערעטסניפ ,עטֿכידעג ...טיגהַאפ ןוו יד
 | ...ךיז ןגעװַאּב

 רע יװ -- .רעטומ יד טגָאז --? ןליַאֿכימ וצ ריא טגָאז סָאװ --
 רעקיטכירַא ,ןעועג טינ קירבַאפ העד ףיוא קלָאמנױק רָאג טלָאװ
 !ַאוַא רענשַארטסַא ןוא ...! ןרָאװעג קירוצ רעיױּפ

 ינַא וצ לוװַאּפ טגָאז -- ! ןעװעג טינ טסיּב וד סָאװ ,דָאׂש ַא --
 םייּב קירגציז ,ייט ןָאלג ןיא טרעמוארַאפ טקוק רעכלעװ ,ןעיירד
 דימּת ךָאד טסדער ,ןעזעג רעצרעה ןופ ליּפש ַא ָאד טסלָאװ -- .שימ
 .:.ןוָאלעגפיױרַא ערַאּפ ַאוַא רימ ףיוא ָאד טָאה ייד ! ןצרַאה ןגעוװ
 ןרעװ וליפַא ךיז ּכָאה'כ .,.! טקירדרעד ,טרעדיילשעגמוא ךימ טָאה
 ןוא ...טגָאמרַאפ חע ןשטנעמ וצ יורטוצמוא ליפיו ...טנעקעג טינ
 -קערש|ַא ,העטומ יד טגָאז קיטֿפיר ...! םיא ייּב ןענייז ייז גיליּב .יװ
 ..?שטנעמ רעד ךיז ןיא טגָארמ חוּכ ןכַאל

 --.לָאֿכָאֿכ רעד טמעלקרַאפ טרעפטנע --! ןעועג סע ּבָאהיֿפ --
 ,ןָאט ּבױה ַא ךיז ןלעװ ייז זַא ןוא !:ןששנעמ ןעמ טָאה טמסרַאמ
 ;קיטױג ייז ןיא דרע עליה ַא !רהסּכ ,ןרעטעמשעצ ץלַא יז ןלעװ
 ! ןקילפּפָארַא ץלַא ,ןֿכַאמ ליוה ריא יז ןלעװ
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 עקיטייז טָאה רע ,קיטנָאק זיאס ,ןֹוא םַאזגנַאל טדער רע
 .ןָא קיטֿפױרָאפ םיא טריר רעטומ יד .תונויער !

 =נַא ,ןעמוקעג ךיז וצ ,טלסיירטעגרעדנַאנופ ךיז טסלָאװ --
 !ַאשיירד

 ליטש ךיז טעּב--!ענײמ עקיצרַאה ,ָאקנעג ,סיוא שרַאװ --
 ּבָאה5ֿ םגה ...ױזַא טוג שינ ךָאד זיא'ס -- .לָאֿכָאֿכ רעד ךַאלּביל ןוא
 !םױא טרַאװ !טננַאלרַאפ םינ ךָאד סע

 טימ ּפַאלקַא טוט ןוא טגערעגפיוא הע שרעװ גנולצולּפ ןוא
 :שיט ןרעּביא טנַאה רעד

 רעד ,ךיז רַאפ דרע יד ןֿכַאמ לױה שעװ רע ,לװַאּפ ,ָאי --
 ,הפגמ ַא ךָאנ יװ !ןלעטש םיפ יח ףיוא ךיז שעװ רע ןעװ ,רעיוּפ
 תולווע ענייז ןופ םינמס עלַא ידּכ ,ןענעמרׂשרַאפ ץילַא רע טעװ
 ...ןוָאלוצקעװַא ךיור ןשימ

 טָאה --! ןלעטש געװ ןיא זנוא ךיז רע טעװ ךָאנרעד ןוא --
 | .לװַאּפ טקרעמַאּב ליטש-

 םיא רימ ןפרַאד !םניױזַא ןזָאלרעד טינ עקַאט רימ ןפרַאד --
 ...םיא וצ ,עלַא יװ ,רעטנענ ןענייז רימ ! ןמלַאהנייַא ,לװַאּפ ,עקַאמ
 !ןיײג רע טעװ זנוא םימ ...ןעיורטעג רע שעװ זנוא

 ףרָאד ןרַאפ גנוטייצ ַא ןלָאז רימ ,רָאפ טגייל ןיּבייר ,טסייװ --
 .עידומ לוװַאּפ זיא -11 ןזָאלסױרַא

 !העֿכיג סָאװ ןוא ...! ןוָאלסױרַא יאדװַא --
 :טגָאזעג ןוא ןָאמעג לֿכײמש ַא לװַאּפ טָאה
 !טרַאּפשעגרעּביא טינ םיא ָאהֿכ סָאװ ,רימ טסירדרַאפ'פ --
 :טנָאז ןוא ּפָאק םעד קיאור לָאֿכָאל העד ךיז טּביײר
 ףיוא ךיז ליּפש וד ! ןריפ וצ םיחוּכו ןעמוקסיוא ךָאנ טעוופ --

 רעד ןיא ויא ןוא ,םיפ עקיטסול טגָאמרַאפ'מ רעװ -- לפייפ ןייד
 ןייד רעטנא טעװ הענעי ,ןסקָאװעגניַא טינ םיפ יד טימ  ררע
 ןליפ רימ -- ,ןיּביר ,טגָאזעג קיטֿפח טָאה רע ! ןייג לצנעטַא קיזומ
 לייװ ,ןליפ שינ יז ןפרַאד רימ ןוא ; םיפ יד רעטנוא דרע יד שינ
 --למיירט ןייא ...ןעלסיירטוצרעדנַאנופ יז ֿכוח רעד טניל זנוא ףיוא
 ...!רערעמ ךָאנ -- לפיירט העטייווצ ַא ,ןסיירּפָא ןשטנעמ ךיז ןלעוװ

 ;טגָאז ןוא רעמומ יד טלֿפײמש
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 !טושּפ ץלַא סע זיא ַאשוירדנַא ריד ייַּב --
 ! טוׁשּפ/-- .לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז--!ָאי וג --
 :טמעלקרַאפ שדעררעד ןוא
 !ןּבעל סָאד יװ --
 :טגָאזעג רע טָאה םרַא טונומ עֿכַאלטע ןיא
 ...ןײגֿפרוה ךיז ,דלעפ ןיא םיױרַא לעװֿפ --
 טעװס ,ןפיחד ףיוא טניװ ַא ךָאד זיא'ס ?דָאּב רעד ךָאנ --

 | .רעטומ יד ןטלַאהּפָא םיא טֿנורּפ --! ןעמענֿכרוד ךיד
 .רע טגָאז -- ! ןעמענֿכרוד ךימ לָאזפ ,ךָאד ךיא ליװ סָאד --
 =-.לװַאּפ ךַאלדניירפ שגָאזי- ! ןליקוצ טינ ךיז טסלָאז ,עז --

 ? ןרעװ ןפָאלששנַא ֿבורּפ ,וצ רעמעּב ךיז גייל
 | ! ןיײג קעװ'ֿפ ,,ןיינ --
 ...םייהרעקידעגייװש סױרַא טייג ןוא ןָא ךיז טוט רע
 .ץפיזַא טימ רעמומ יד טקרעמַאּב !רעװש! םיא זיא'פ --
 סָאװ ,ןָאטעג טוג טסָאה -- ,לװַאּפ ריא וצ טגָאז -- טסייװ =

 יז ןצוד, הׂשעמ רעד ךָאנ ןעמונעג םיא טסָאד יד
 טֿכַארט ַא טוט ,קילּב ןטרערנואורַאפַא םיא ףיוא יז טפרַאװ

 -- .טרעפשנע ןיא
 -..ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאד יװ ,טקרעמַאּב טינרָאג ּבָאה'ֿפ --

 ןעקֿכ ...ןרָאװעג טנעָאנ יױזַא הימ זיא רע .,..קידנליװ .טיג  םעּפע-
 | ...! ןבעגרעביא טינ ריד סע

 .לװַאּפ ליטש טגָאז -- רעטומ ,ריד ייּב ץרַאה ליואוו ַא --
 סעפע טנעקעג רָאנ טלָאװֿפ !האנה רומ טוט ,יװַא בוא --

 !ןעװעג תלוֿכיּב ןיוש שלָאװֿפ ! ןעמעלַא ךייַא ...ריד ...ןפלעה
 !ןענעק ןיוש וטסעװ ,ּםִא יג ךַאזנייק רַאפ ךיז קערש --
 :טגָאז ןוא רעדנַאנופ לימש ךיז יז טֿפַאל
 חעּבָא ! טינ ךיא ןעק עקַאט סָאד -- ןּבָאה ארומ טינ ,וטסעז --

 !עלענוז ,ריד ןקנַאד ַא -- טרָאװ טוג ַא רַאפ
 :םייוו רָאנ -- .לװַאּפ טגָאז -- : ןדייר וצ גונעג !רעמומ ,טוג --

 !ריד קנַאד ןסיורג ,ןסיהגַא ןוא ...ּביל ךיד בָאה'כ
 סױרַא טייג ןיא ןרערט עריא טימ ןגערפיוא טיג םיא יז ליװ

 .ךיק ןיא
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 יַאמרַאפ ַא ,טנוָאניא טעפש םיהַא ןעמוקעג יא לָאֿכָאֿכ רעד
 ;קידננָאז ,טעּב ןיא טגיילעג ךיילג ךיז ןוא רעטרעט

 ,..ךיז טֿפוד ,ןפָאלעגֿפריח ךיז ןעצ טסרָאװ ַא --
 ,לװַאּפ טגערפ --3 ןפלָאהעג טָאה'ס --
 ! ןפָאלש רימ וָאל ...טיג םײװ'ֿפ --
 : ,רעטױטַא יװ ןגיװשטנַא טרעװ רע ןוא

 ,װָאקישטשזַאפעיװ ןעמוקעג זיא םורַא געט עֿכַאקשע ןיא
 .דימּת יװ ,ןדירפוצמוא ןוא ,קיצומש ,ןסירעגּפָא

 רע טָאה--?ןעקיַאסיא טרטפעג טָאה רעװ ,םינ טסייוו .--
 .רעמיצ ןרעּביא טרעּפמולעגמוא קידנזיײרּפש , ןעלוװַאּפפ טגערפעג

 .ץירוק ןלװַאּפ ּפָא ךיז טפור -- ןייג --
 םיא טָאה'ס סָאװ ,רענייא ,םע טסייה ,ןענופעג ךיז טָאה'פ --

 וצ םיא ןיולַא ןּבילקעג ץלַא ךיז בָאה ךיא ןוא !טלקעעגּפָא טינ
 ,ןטסָאמעגנָא יװ ,טעּברַא לקיטש ַא סע ןיא רומ רַאפ .ןששעווקעצ
 | ! ןעוװעג

 --!םירּטד עניֹזַא טימ ףיוא רעה ,יַאלָאקינ ,קעװַא ףרַאװ --
 .לװַאּפ ךַאלדניירפ םיא וצ טגָאז

 .רניירפ ךיוא טּפַאֿ --? ןתמארעדניא ,סנױזַא ָאד זיא סָאװ --
 עג רָאנ ןײלַא ןוא ,גייט יװ ,ץרַאהומ -ב .רעטומ יד רעטנוא ךַאל
 ?םֶאוו וצ ...טמורּב

 ןיא ,ןעיַאלָאקיג ןעז וצ ןעוועג םענעגנָא ריא ןיא עגר רעד ןיא
 .רענעש ןעמוקעגסיוא רֹוא ןיא םינּפ רעטלקנערּפשעג ןייז ןליפַא
 .טינ לָאמנייק יװ ,ןעװעג םיא ףיוא זיא תונמחר ַא ןוא

 --!עניױזַא רעסיוא ,ךַאונייק רַאפ טיג רעּבָא גוט ךיא זַא --
 .םעציילפ יה טימ טשטעוקעג ןוא יַאלָאקינ טגָאזעג טקיטשרַאפ טָאה
 !טינ ךיא ּבָאה טרָא ןייק ?טרָאו ןיימ זיא ואוו ,ץילַא רעלק'פ--
 ...ץלַא ךיא עז ,ןעז ...!טינ ךיא ןעק--ןשטנעמ טימ ןדייר ףרַאדמ
 !טינ ךיא ןעק ןגָאזסױהַא ןוא .,.ךיא ליפ תולוע עשיטייל עלַא
 /  .ףיא גָאמרַאפ המשג עמוטש|ַא

 , ןוא פאק םעד ןזָאלעגּפָאהַא ,ןעלװַאּפ וצ ןעגנַאגעגוצ ןיא רע
 .רָאג ןוא ,קיטעמואו רע טָאה ,שיט .ןיא רעגניפ יד טימ קידגצַארק
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 ,דניקַא ייּב יװ  םיטש קידנענייװַא טימ ,תוליגר ןייז טול ,,שינ
 | | - בצשגָאעג

 םינ ןעק'פ !רעדירּב ,שעּברַא ערעווש ַא םעּפע רומ טיג --
 ךיא ...ךַאז רעד ןיא עלַא ריא טייז טָא ...קלָאטַא ןָא ,ןבעל יױזַא
 ?ערּב ריפכ !טייז ַא ןָא ייטש -- ךיא ןוא ...ךַאז יד טסקַאװ'ס -- עז
 ערעוש ַא םעמע ?םעד ּילוצ ןכעל וצ ןעד טנױל ...רעצעלק ,רעמ
 | | !רימ טיִג טעּברַא

 .ךיז וצ וצ םיא טיצ ןוא טנַאה ַא רַאפ ןָא לװַאּפ םיא טמעג
 ,..! ןּבעג ןלעװ רימ --
 .םיטש ,םלָאּכָאל םעד ךיז טגָארמרעד גנַאהרָאפ ןרעטניה ןופ ןוא
 וטסעװ ,,יַאלָאקינ ,ןצעז תויתוא ןענרעלפיוא ריד לעװ ךיא .--

 ?טוג ...יַאלָאקינ ,ןרעװ רעצעזַא זנוא יב
 ;טנָאזעג ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ רַאלָאקינ זיא |

 הנתמ ַא רעסעמ ַא ריד ךיא לעװ ,ןענרעלפיוא ךימ טסעװ --
 ...! ןּבעג

 --!םענייד רעטעמ ןטימ תותור יד לא וצ !ּפָא ךיז .גָארש .--
 ,רעטֿפעלעג ַא טימ לָאֿכָאֿכ רעד טיירש

 טֿפַאל לװַאּפ .יַאלָאקינ ךיז טנשקערַאפ -- !רעפעמ רעטוג ַא --
 .רערנַאנוּפ ךיוא ךיז

 :טנערמ ןוא רעמיצ ןטימניא ּפָא ווָאקישטשװָאסעיװ ךיז טלעטש
 | ?םע ריא טֿכַאל רימ ןופ --
 ןופ םָארַא טגנירּפש ןוא לָאֿכָאֿכ רעד טרעפטנע --!ָאי ,ונ --

 .ןייגכרוד .ךיז רימָאל ,סיחַא דלעפ ןיא רָאנ טמוק :סָאװשָא -- .טעּב
 ?טיײג ריא  .ענייש ַא  ,טֿפַאהנֿבל עקיטֿכילַא

 | .לװַאּפ טנָאז --!טוג
 ,ןעז וצ ביל ּבָאה'כ -- .יַאלָאקינ עירומ זיא -- ךיוא יג ךיא

 .טסֿכַאל וד יװ ,לָאֿכָאֿכ
 טרעפטנע ...! תונּתמ וצ טפגָאז וד ןעוו ,טלעפעג רימ ןוא --

 ,לֿכײמשיַא טימ לָאֿכָאֿכ רער
 ַא רעטומ יד טָאה ,ןָאשעגנָא ךיק ןיא ךױ טָאה רע תעשּב

 :םיא וצ ןָאטעג עש'טרוב
 ...רעמירַאװ ןָא ךיז וט --
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 ךֶא קיק ,קעװַא ן ,ףעטפנעפ ןיא ךָאנ ייז יז טקוק ,קעװַא ןענייז יירד עלַא זַא ןוא
 :ליטש טגָאז ןוא םענָאקיא יד ףיוא קילב ַא טפרַאװ

 ...וינעטָאג ,ייז ףלעה --

 אאצז

 -כיג ַאוַא םימ ןמייוװצ ןֿכָאנ רענייא ןֿפָאלעג ןענייז געמ
 ןגעװ ןרעלק וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רעטומ יד זַא ,טייק -

 ןגיל ךיז טגעלפ ױ ןעװי ,טֿפַאנרעדייּב רָאנ ןוא .יַאמ  ןטשרע
 םנופ למוט ןדנגערפיוא ,ןקישיור םעד ןופ עטרעטַאמרַאפ ַא ןפָאלש
 :ןגָאנ ליטש ץרַאה םָאד טגעלפ ,גָאמ

 !ןעוװעג רעֿכיג ןיוש סע טלָאװ --
 ,קירבַאֿפ רעד ןוֿפ לפייפ סָאד ןעיָאװ טנעלפ ןגרָאמירפ ןפיוא

 ןוא ןסייבוצ ,ןעקנירט םופ ןייא ףיוא ןגעלפ ײרדנַא ןוא ןוז רעד
 .ןגָארטפױא עניילק קילדנעצ ַא רעטומ העד קידנּבעגרַאפ ,ןײגקעװַא
 ןיא עקרעװעװַא יװ ,סײדדעגמוחַא ךיז יז טָאה געט ענעצנַאג ןוא
 טייקיסילפ עטרעוװילגרַאפ ןימיַא טֿכַאמעג ,גָאמימ טֿפָאקעג - ,רָאה
 ,ןשטנעמ ייקרעלּכ ןעמוק ןגעלפ'ס ; סעיצַאמַאלקָאהּפ יד וצ יילק ןיא
 רעייז םימ ןקעטשנָא ריא ןגעלמ ,ןעלװַאּפ רַאפ ךַאלשעצ ןבעגרעביא
 .ןרעװ םלענ ןוא טייקרעטנומ

 םער ןרעייפ רעטעּברַא יד ןפורעג ןּנָאה סָאװ ,ךַאלטעלּב יד
 טָאה'מ ,סענַאקרַאּפ יד ףיוא טּפעלקעגנָא ןעמ טָאה ,יַאמ ןטשרע
 ,לקריצ-ײצילָאּפ ןופ רימ רעד ףיוא וליפַא ןעזרעד לָאמנײא יז
 .ךַאלגעש-גָאט ןעניפעג יז ןעמ טגעלפ קורּבַאפ רעד ףיוא ןוא

 טלחיז ,לַאטרַאװק ןרעּביא םורַא ייצילָאּפ יד שײג ירפרעדניא
 עטרילָאק יד םוטעמוא ןופ- פָאהַא טצַארק ןֹוא טסייר ןיא ךיז
 סַאג רעד ףיוא רעדיװ ןיׁש יז ןעיקפ גָאמימ וצ רָאנ ,ךַאלטעלּכ
 -ָאיפֹש טקישעג טָאה'מ .םיפ יד ןיא רעײגֿפריד יד ךיז ןדעטנָאלּפ ןוא
 יד םומ ןּפַאט ןוא ןגָאר יד ןיא ןיימש ןגעלפ ייז ,טָאמש ןופ םענ
 רעטנומ ןוא ךַאליײרפ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,רעטעּברַא יד ןגיוא
 ןָאמעג טָאה ןעמעלַא .קירוצ ןוא קָאמימ ףיֹא קירּבַאפפ רעד ןופ
 וליפַא ןוא ,ײצילָאּפ העד ןופ טיײקיטעמנָא יד קידנעעז ,האנה
 . גךיז ןשיװצ ןדייר לֿכײמשַא טימ ןגעלפ רעטעּברַא ענעמקַאװרעד
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 ?םע ןֿכַאמ יז ,טסעז --
 ןשטנעמ זייװסעּפורג ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלמ םומעמוא ןוא

 .ףורפיוא ןקידנגערפיוא םעד ןגעװ ןסעומש םייה ןוא
 סָאד טָאה ,גנילירפ םעד .ןזירּב ןעמונעג טָאה ןבעל סָאד

 סעפע  ןגָאהטעג ןוא .טַאהעג ןיז  ןרעסערגַא | ןעמעלַא רַאפ | ןבעל
 -ריז זייּב ןוא ךיז ןלָאקעצ דיירפיוא ןַא ךָאנ -- ןעמעװ רַאפ :םייג
 .ירמוא ערָאלקמיא ןַא -- ןעמעװ רַאפ ,םעקישטשװָאנוּכ יד ןעל
 עפרַאש ַא ,טועמ ַא רַאפ ,ערעדנַא רַאפ ןוא -- גנונעּפָאה ןוא טייקיא
 סָאװ ,חוּכ רעד סע שקעטש יז ןיא זַא ,ןייזטסואװַאּב ןופ החמש
 .ןעמעלַא טקעװ

 ,ןפָאלשעג טינ טֿפענ ענעצנַאג טעמּכ ןּבָאה ײרדנַא ןוא לװַאּפ
 ?ייה ,טרעטַאמרַאפ ערייב ,ףייפ עמַאס ןרַאפ םײהַא ןעמוק ןגעלפ
 .נלמַאזרַאפ ןכַאמ יז ןַא טמואוועג טָאה רעטומ יד .ךיילּב ,קירעז
 לַאטרַאװק םורַא זַא ,טסואוועג טָאה יז ,םמוז ןפיוא ,ךלַאװ ןיא ןעג
 -,ררעפ ףיוא ײצילַאּפ ןיפ ןעגנולײטּפָא טכַאנרעדייב םֹוא ךיז ןגָארט
 -ןייא םוחַא ןּפַאט ןוא ןּפַאֿכ עכלעװ ,סענָאיּמש םורַא ןֿכירקפ זַא
 זייונמייצ ןריטסערַא ןוא ,סעקּפוק יד ןּבירטוצ ,העשעּברַא עקיצ
 ןעשירדנַא טימ ןוז םעד ךיוא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז .םענעי ,םעד
 :עג ריא ךיז טָאה זייונטייצ ןוא .טלַאנ עדעי ןדיטסערַא ןעמ ןעק
 .ןעועג עטסעּב םָאה ייז רַאפ טלָאװ סָאד ןַא ,טכוד

 ?רַאפ ענרָאמ ןיא םיומ םקישטשלעּבַאט םעד ןגעװ ןינע רעד
 ?רעדנַאנופ יײצילָאּפ עקיטרָא יד טָאה געט ייווצ .ןרָאװעג טקיטש
 ,ןעצ ןַאמא קידנשרָאפסױא ,ןוא ,םעד ןגעװ םלוע םער טגערפעג

 רעמומ רעד טימ ןערּפשעג ַא ןיא טָאה .ַאװָאנופרָאק ַאירַאמ
 גנוניימ יד רעטרעװ עריא ןיא קידנעלניּפשּפָא ,ןופרעד ריא שלייצרעד
 טימ יװ ,טנעלעג םוג טָאה יז רעכלעװ טומ ,ײצילָאּפ רעד ןופ
 : ןעמעלַא

 ? ןקירלוש םעד ןעניפעג וצ ךַאלנעמ ,ָאד יא עשֹז ןיוׁש --
 ןפָארטעג ןעיַאסיא ןשטנעמ טרעדנוה יאדוַא ןּכָאה ןגרָאמירפ םענעי
 ןיא םיא טַאהעג קשח ןּבָאה ,רערעמ טינ בוא ,רעכד קיצניינ ןוא
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 יװ ,ןעמעלַא רע ןיא רָאי ןּביז יד רַאפ ...ןעגנַאלרעד וצ :עדרָאמ
 : | ..: ןענַאטשעג זדלַאה ןיא ןייּבַא

 ןיא םינּפ ןייז .טרעדנעעג דנטידַאּב ךיז טָאה לָאֿפָאֿפ רעד

 ףיוא ןזָאלעגּפָארַא טרעטַאמרַאפ ךיז ןּבָאה םעיװ יד ,ןרָאװעג דעגָאמ
 .טקעדרַאפ בלַאה ייז ןוא ןגיוא עטלוּב יד

 ךיז טָאה שטיינק רענידַא ןוא ןטלעז רע טָאד טלֿכײמשעג
 יד ןופ ןקע יד ויּב רעכעלזָאנ יד ןופ םינּפ ןייז ףיֹוא טגיילעג
 םינינע עֿכַאלטנייװעג יד ןגעװ טדערעג רעקינייװ טָאה רע .ןּפיל
 .נײרַא טגעלפ ,טנערעגפיוא רעטּפָא ץלַא ךיז שָאה ןוא ןלַאז ןוא
 -נדייר ,גנורעטפייגַאּב עקידנרוּכישרַאפ ןוא ערוּכישַא  ןיא  ןלַאפ
 ,ֿבוט-םוי ןקיטליל ,ןקיטכַארּפ םעד ןגעװ ,טפנוקוצ רעד ןגעװ קיד
 .דנַאטשרַאפ ןוא/ טיוהיירפ ןופ ןוחציג םעד ןגעװ

 ,ןרָאװעג טקיטשרַאפ ןיא טוט םיַאסיא ןגעװ ןינע רעד ןעוו
 :לקע טימ ןוא קירעױרט קידנעלֿפײמש ,טגָאזעג רע טָאד

 ענעי וליפַא רָאנ ,רעייט םינ יז זיא ,קלָאפ סָאד רָאנ טינ --
 בעד טינ--טניה יװ ,זנוא ףיוא ןָא ייז טצייר'מ סָאװ .,ןשטנעמ
 ..יערעייז םילקש יד הָאנ ,ייז ןעװעלַאשז ןעיירטעג םעד "ןעדוי
 ,+! ןײלַא סָאד רָאנ

 :וצ רע יג ,ןגייווש ןטרעמוארַאפ ןצרוק ַא ךָאנ ןוא
 ,ןשטנעמ םענעי ףיוא תונמחר בָאה ךיא ,ךיא טָא .ןוא --

 םיא קָאװמ טלָאװעג שיג ּבָאה'ֿפ .םיא ןגעװ רעלק ךיא רעמ פָאװ
 ! טלָאװעג טינ ...ןענעגרהוצ

 טיג רעטומ יד ןוא .לװַאּפ טסעפ טגָאז --! ײרדנַא  ,גונעג --
 :וצ ליטש

 ! ןרָאװעג ןלַאפעצ סע זיא ,ונ -- קנעשליומ ַא ןָאטעג פוטש ַא --
 םִא ךיז טפור--:!עֿכַאװש ַא טפיירט ַא רָאנ ,םע זיא תמא --

 .לָאֿפָאֿפ רעד טרעמוארַאפ

 ןייז ןיא ןוא רעטרעװ עקיזָאדיד ןרוחרעביא טפָא טנעלפ רע
 א ,ןיז ןקידללוּכ ,ןרעדנוזַאּבַא םעּפע ןעמוקַאּב יז ןגעלפ ליױמ
 ...ןרעשיב ַא ןוא ןפרַאש

 .יַאמ ןטשרע ןופ גָאט רעד ,ןעמוקעג רע זיא טָא ןוא ...
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 גנורעדָאפ טימ ,דימּת יװ ,ןגָארטעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ףייפ רעד
 מינ גיױא ןייק טכַאג עצנַאגַא טָאה םָאװ ,רעשמ יד .לעּפַאּב ןוא
 ןיא העיימ טגילעג ,טעּב ןופ ןעגנוחּפשעגמיוא ןיא ,טֿכַאמעגוצ
 ,טלָאװעג ןוא ןטכעג ןופ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,רַאװָאמַאכ
 טָאה יז .ןעײבדנַא ןוא ןז םוצ ריט ןיא ןָאט ּפַאלקַא ,דימּת יװ
 טצעועג ךיז ,טנַאה רעד טימ ןָאמעג ךַאמַא ,ןָאטעג רעלקַא רעבָא
 ,טנַאה רעד טימ םינּפ םעד שרַאּפשעגרעטנוא ןוא רעטסנעפ םייּב
 .ןייצ יד ןָאטעג ייװ ריא ןטלָאװס  יװ

 / יײװַא ןעמואוושעג קיטסַאה ןיא למיה ןעיולב-ךיילּב ןרעּביא
 עסיורג ןגיולפעג ןטלָאװפ יװ ,םנקלָאװ עטֿכײל הנחמ ץוָאר ןוא עמ
 רעטומ יד שקוק .ףמַאד םנופ ןעווער ןקיכליה ןופ ןקָארשרעד ,לגיופ
 זיא ּפָאק רעד .ןיילַא ךיז וצ ןייַא ךיז טרעה ןוא םנקלָאװ יד ףיוא
 ,טֿפַאנ רעזָאלפָאלש רעד ןופ ןדנוצטנַא ,ןגיוא יד ןיא ; רעש ריא
 .לגער טסַאלק ץרַאה'ּפ ,קיאר ענדָאמ ןיא ןצרַאה ןיא .ןקורט ןענייז
 ,ןֿכַאז עטושּפ ןגעװ ןרעלק וצ תלוכיּב זיא יז ןוא קיסעמ

 ! ןפיולסיוא שעװ רע ,רַאװָאמַאפ םעד טלעטשעגנָא ירפ וצ --
 ...עדייּב ,טעװערָאהרַאפ ךיז .טנייה ןפָאלש לסיב ַא רעטעּפש יז ןלָאז

 רעגנוי ַא קידועליּפש ןוא .ךַאליײרפ ןיירַא טקוק רעטסנעפ ןיא
 טגייל רע תעשּב ,ןוא טנַאה יד רעטנוא טלעטש יז ; לַארטש:ןענוז
 טעלגַא לישש םיא יז טיג ,טיוה רעד ףיוא ,רעקיטכיל ַא ,םיוא ךיז
 ...ךַאלדניירפ ןוא טֿפַארטרַאפ טלֿכימש ןוא טנַאה רעטייווצ רעד טימ
 ,רַאװָאמַאמ ןופ ןעמיוק םעד ּפָארַא טמענ ,ךיז יז טלעטש ךָאנרעד
 םמעע ןוא ,ךיז טשַאװ ,למוט ןיק ןכַאמ וצ טנ ךיז טיפַאּב
 םינּפ רעד .ןּפיל יד טימ ליטש טֿכַאמ ןוא קיציה ךיז טמלצ ,ןענוַאד
 ןגעװַאּב םַאזגנַאל ךיז טמענ םערּב רעטֿכער רעד ןוא רעקיטכיל טרעװ
 /  .ּפָארַא ןוא ףױרַא

 יװַא טינ ,רעליטׂש ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ףייפ רעטייווצ רעד
 רעמימ רעד .גנַאלק ןטֿפײפ ,ןטֿפידעג םניא רעטיצ ַא טימ ,רעכיז
 ,דימּת יװ ,רעגנעל רע טיירׂש טנייה זַא ,טֿכיהעג ךיז טָאה

 ןוא עקיכליה סלָאֿכָאֿכ םער ןגָארטרעד ךיז טָאה רעמיצ ןופ
 | 7 | :םיטש ערָאלק

 ...טפור עמ ?טסרעה וד !לװַאּפ --
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 ןָא םיפ עסיװרָאּכ יד טימ ןָאטעג רַאֹׂש ַא טָאה יז ןופ רענייא =
 ...ןָאטעג-ץענעגַא קַאמשעג טָאה רעהעדנַא רעד ,ליד

 .עטומ יד טיירש-- ! רַאװָאמַאס רעד קיטרַאפ --
 .לװַאּפ ךַאליירפ טרעפשנע -- ףױא ןעייטש רימ --
 ןפיול םגקלָאװ ןיא -- .לָאָֿאֿכ רעד טגָאז -- !ףיוא טייג ןוז יד --

 ...סנקלָאװ יה ,טנייה קירעּביא ןענייז יז ,טָא .ןָא
 ןופ טַאמ ,רעטרעּבױשעצ ַא ,ךיק ןיא םיֹחַא טייג רע ןוא

 | .רעֿכַאלײרפ ַא רעּבָא ; ףָאלש
 ?ןפָאלשעג ךייא ךיז טָאה יװ .עניימ ָאקנעג ,ןגרָאמ טוג --
 :ליטש טגָאז ןוא םיא וצ וצ טייג רעטומ יד
 !םיא ןּבעל ןטלַאה ךיז שסלָאז ,ַאשירדנַא ,עז --
 הימ ןמו-לּכ -- .לָאֿבָאֿפ רעד טעשטּפעש =-!ןעד עשז יװ --

 טנעק ריא ...ךיילג ןייג םוטעמוא רימ ןלעװ ,ןעמאזוצ רָאנ ןענייז
 ! ןייז רעֿכיז

 .לװַאּפ טנערפ --? ןשרָאד ךיז ריא טעקשוש סָאװ --
 !ַאׁשַאּפ ,טשיגרָאג --
 ףיֹוא ןקעװ םנליירפ ! ןשַאװמורַא טוג ךיז ;לָאזֿפ ,טגָאז יז --

 ןיא ןשַאװ סױרַא ךיז םייג ןוא ;לָאֿכָאֿפ רעד טרעפמנע --? ןקוק זנוא
 | .זיוהריפ

 ןּבעק רעגנוה ןיא ,ןפַאלקש יװ רעװ ,עלַא ריא ףיוא טייטש --
 .לװַאּפ ןליטש טגניז -- ..! טיונ ןוא ןומ

 .ףַאפ ,טניװ ןופ ןּבירמעג ; רערָאלק ץילַא טרעוװ רעטעװ רעד
 וצ םעפעג יד טיירג רעטומ יה .רעֿכעה ץלַא םגקלָאװ יד ןדניווש
 ןעלֿכײמש ,םעּפע ךיז ןענעמכח יד עגרָאמ יװ ,ץלַא טרעלק ןוא יימ
 טרַאװרעד'פ סָאװ ,םיײװ רעװ גָאטייּב ןוא .,ןגרָאמירּפ .ןפיוא שטציא
 .ךַאליירפ טעמּכ ,קיאור ױזַא םעפע ןילַא ךיוא ריא טרעװפ ןוא .ייז

 -רַאמ טלָאװעג טלָאװ'מ יװ ,םַאזגנַאל ןעקנורטעג ןעמ טָאה יימ
 ךַאלעמַאּפ ,ךַאלטניײװעג יװ ,טָאה לוװַאּפ .ןטרַאװ ןופ טייצ יד ןצריק
 ןיא רעקוצ םעד עלעפעל ןטימ טשימעגרעדנַאנופ םַאזקרעמפיוא ןוא
 ַא-- טיחּב קקיטש ַא ץלַאז טימ ןשָאׁשַאּב גיטלעפגרָאז ןוא ןָאלג
 טימ טרַאשעג טָאה לָאֿכָאֿכ רעד .טַאהעג ביל טָאה רע יװ ,עקנירָאקמ
 ןלעטשנייַא ןענעק טינ לָאמנײק טגעלפ רע -- ,שיט ןרעטנוא םיפ יד
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 -ענּפָא ,לַארטש-ןענז רעד יװ קידנקוק ,ןוא --,סיפ יד םעװקַאב
 רע טָאה ;טנַאװ רעד רעּביא םוחַא טגנירּפש ,יימ םגופ טלגיפש
 | : טלייצרעד

 ךיז טָאה ,ןעצ רָאיַא ןופ לגנייַא ןעװעג ןיּב ךיא ןעוו --
 עֿכנג ,זָאלג ַא ךיא םענ .ןּפַאֿכ וצ ןז יד ןָאלג ַא ןיא טסולגרַאפ רימ
 ןוא ןמינשעצ טנַאה יה ךיז בָאהֿפ !טנַאװ ןיא ךַארט -- ןוא וצ ךיז
 -רעד ,ןסיוחד ףיוא םיױרַא ּפעלק יד ךָאנ ךיא ןיּב .ןגָארקעג ּפעלק
 ריא םיפ יד טימ ןָאטעג םענַא ךיז ןוא עשװלַא ןיא ןוז יד ןעז
 ןעמ טָאה ,טצירפׂשַאּב ץומש טימ ךיז ןצנַאגניא ...ןעשטּפָאט וצ
 ןעמונעג ךיא ּבָאה ? ןָאט ךיא לָאז עׁשֹז סָאװ .ןגָאלשעג רעדיװ רימ
 יי :ןוז רעד וצ ןעיירש

 (ייװ טינ רימ טוט ,לוויימ רעלעג ,יײװ טיג ךימ טושיפ --
 .ןרָאװעג רעגנירג רימ זיא ...ןזיװעג גנוצ ַא ןוא

 .קידנכַאל .,לװַאּפ .טנערפ -- ?רעלעג ַא סעפע טָאװרַאפ --
 םינּפ ןטיה ַא טימ ,טניואוועג דימׁש ַא טָאה זנוא ןגעקטנַא --

 ךימ ךיז טָאה ,רעױּפ רעטוג ,רעכַאלײרפ ַא ,,דרָאּב רעלעג ַא ןוא
 ...רע יװ ,םיוא טעז ןז יד ןַא ,טכודעג

 :טגָאז ןוא ןטלַאהנײַא טינ רעטומ יד ךיז ןעק
 טעװ ריא יזַא ַױז ,טדערעגכרוד םנעי ןגעװ ךיז טלָאװ ריא --

 ..+ןייג

 .לװַאּפ טהעפטנע -- ! טדערעגּפָא ץילַא ןיוש' --
 --! רעטנָאלּפ ַא וצ רָאנ טגנערּב ןֿכַאז עטדערעגּפָא ןגעװ ןדייר

 ןעמעלַא זנוא ןעמ שעװ רעמָאמ --|.לָאכָאֿכ רעד ךייו טרעלקרע
 ןוא ןעמוק שטיװָאנַאװיא יַאלָאקינ ךייֵא וצ טעװ ,ָאקנענ ,ןעמענוצ
 ...ןּבעג הצע ןַא ןייש ךייַא טעװ רע .ןָאט וצ סָאװ ,ןגָאזנָא ךייֵא םעװ

 .רעטומ יד ץפיז ַא טוט -- םוג --
 .לװַאּפ טרעלקרַאפ טגָאז -- ! ןײגסױהַא םַאג ןפיוא רשפא --
 --:ײרדנַא פא ךיז טפור -- ! לייוורעד בוטש/ ןיא ץיז ,ןייג --

 ןעק'מ ? ןפרַאװ ןגיוא יד ןיא ײצילאּפ רעד ךיז טסיזמוא לָאקכַאג
 | !רעגנוליש ןוייּב א יװ ,ךיד

 עטיוה טימ ,רעקידנענייש ַא ,,ןיזַאמ .ַאירעפ ןפָאלעגנירַא זיא'כ
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 רע טָאה ,רעמיצ ןקידיירפַא טימו לופ .ןקַאּב יד ףיוא ןקעלפ
 .ןטרַאװ ןופ טעמוא םעד ןּבירטעצ

 !םלועז רעד -- .טלייצרעד רע טָאה- ! ןּביױהעגנָא ךיז טָאה'פ --
 ?עלַא ייּב רעמינּפ יד ,סַאג ןפיוא טֿפירק עמ ...ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה
 =נַאג יד ןעייטש קירּכַאפ רעד ןופ ןרעיוט יד ייּב- ...קעה יװ ,ןעמ
 ,ןוָאליָאמַאס ןוא ןעיסַאװ ןוװעסוג טימ ווָאקישטשװָאסעיװ .םייצ עצ
 ,טמוק ...:טרעקעגקירוצ םײהַא םלוע ךסַא ...סעדער ןטלַאה יז
 | | ..!רעגיײזַא ןעצ ןיוש !טייצ  ןיוש

 .לװַאּפ טסעפ טגָאז -- ! יג ךיא --
 טעװ גָאטימ .ךָאנ -- ַאירעפ וצ טגָאז -- ,ןעז ריא טעװ טָא --

 .קירּבַאפ עצנַאג יר ןָאמ ּבױד ַא ךיז
 .טפױלטנַא רע ןוא
 טיילנַאּב--!טניװ ןפיוא טכיל ענֿנלחַא יװ ,שנערּב רע --

 םירַא טייג ,ךיז טלעטש ,רעטרעװ עליטש טימ רעטומ יד םיא
 .ןָאטנָא ךיז שמעג ןוא ךיק ןיג

 ?ָאקנעג ,ןיהואוו --
 .ז טגָאז --! ךייַא טומ -- 
 ,ןסנָאװ יד ךיז טּפוצ ןוא ןעלוװַאּפ ףיוא קילּב ַא ײרדנַא טפרַאװ
 ןפיוא רָאה יד טעלג ַא לוװַאּפ טוט גנוגעװַאּב רעקיטסַאה ַא טימ

 .ריא וצ םיהַא טייג ןוא ּפָאק
 - גָאז וח ןוא ...ןגָאז טינ טשינרָאג ,עמַאמ ,ריד לעװ ךיא --

 ?עקניּביל ,שוג !שינרָאג ךיוא רימ
 ,סױרַא יז טלמרומ--- ! ןפלעה ךייַא לָאז םוטסירק ...שוג ,טוג --
 טגָארטס יװ ,שרעהרעד ןוא סַאג ןפיוא םיױהַא זיא יז זַא

 =יטש ץֿכַאלשטנעמ ןופ שיורעג רעקידֿנוט-םוי רעד ןשפולרעדניא ךיז
 יז זַא ןוא ;שיורעג רעקידנטרַאװסױא ןוא רעקיאורמוא ןַא ,ןעמ
 ןרעיוט יד ןיא ןוא רעזייה יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא םוטעמוא טָאה
 ןעײדדנַא ןוא ןוז היא טײלגַאּב ןּבָאה עֿכלעװ ,ןשטנעמ םעקּפוק ןעורעד
 יידלּפעג ַא ןגיוא יד ןגיוצרַאפ ריא טָאה ,ןקילּב עקירעגייג טימ
 ,ןרילָאק ײלהעלַא קידנעמעננָא טרעטיצעג טָאה םָאװ ,קעלפ רעק
 .יורגײענטומ .ָאד ,ןירג קיטֿכיזדוה ָאד קידנרעוו
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 טקעטשעג טָאה ןעגניסיגַאּב יד ןיא ןוא ,טסירגעג יז טָאהימ
 -ענּפָא ריא וצ ןגָארשרעד ךיז ןבָאה'ס  .סרעדנוזַאּב ,,סנױזַא  םעפ
 :ןעגנוקרעמַאּב עליטש ,עטקַאה

 ...רעריּפנָא יד ,ייז ןענייז טָא --
 !רעריפנָא ָאד זיא רעװ ,טםינ ןסייו רימ --
 | ...1 טינרָאג ךָאד ןיימ'פ --
 :טֿפָאקעצ ןעי-שעג ץימע טָאה ףיוה ןפיוא לקניװ ןטייוצ ַא ןופ
 ןופ טעװ עמ ...ןּפַאֿפ זייװקיצנייא יז טעװ .ײצילָאּפ יד --

 | | ...! ןֿפַאמ לּתַא יז
 !טּמַאֿפעג לָאמניא טינ ןיוש טָאה'מ --
 ןופ ןעגנוהּפשעג ןקָארשרעד טָאה םיטש=ןעיורפ עקידנעָאװ ַא

 .סַאג רעד וצ רעטסנעפ
 ?סָאװ ,רֹוחּכַא טויב ,ריד טימ ןיא טָאנ ,וטסוט סָאװ - --

 | ...םיוא טינ טֿפַאמ ייז ,םירוחּכ ךָאנ ןענייז יז
 םעד ןופ ןיוה םעד יײּברַאפ ןעגנַאנעגֿכרוד ןענייז ייז תעׁשּב

 עדייב קירּכַאּפ רעד ףיוא ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ ,וװָאמיפָאז ןקילַאק
 רעד טָאה ,עציטש עקידשרוח ַא רַאפרעד ןעמוקַאּב טגעלפ ןוא .םיס
 :ןָאטעג יירשעג ַא ןוא רעטסנעפ ןופ ּפָאק םעד טקורעגסױרַא רעקילַאק

 םישעמ ענייד רַאפ ושסלָאז קינעג ןוא זלַאה ?ַאקשַאּפ| -- |
 .השקשנ ,ןטרַאװרעד ךיז טסעװ ! ןֿכערּב

 יירשעג רעד .ּפָא ךיז טלעטש ןוא רעטיצ ַא רעטומ יד טוט
 קילּב ַא טפרַאװ יז .ליפעג:האנש ןפיַאש ַא ריא ייּב סױרַא טפור
 .רַאפ רע טָאה ,ןקילַאק םנופ םינּפ ןכָארג ,םענעלָאװשעג  ןפיוא
 ןַאה .ךיז ןעלדיז וצ ףױא שינ טרעה ןוא ּפָאק םעד ןטלַאדַאּפ
 ינעימַאּב ךיז ,ןיא ןיז םעד טגָאירעד ,ןזיירּפש העקיטסַאה יז שמענ
 .ךָאנ םיא יז טייג ,םיא ןופ ןײטשוצּפָא טינ קיד

 ,םינרָאג ןקרעמַאּב ײרדנַא ןוא רע ןַא טֿפהעג ךיז טָאה'ס
 ןעגנַאנעג ןענייז יז .יײז ןטײלנַאּב םָאװ ,תוקיק יד םינ ןרעה
 עטושּפ ןגעװ טרערעג לוק ןפיוא ןבָאה ןוא ,שינעליײַא ןָא ,קיאור
 ,שטנעמ רעליטש ,רערעטלע ןַא ,ָאנָארימ ּפָא יז טלעטש טָא ..ןֿכַאז
 .ןּבעל םענייה ,ןרעטֿפינ ןייז רַאפ יישּמָא טַאהעג ןּבָאה עלַא ןכלעװ וצ
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 טגערפ --?שמיױָאנַאװיא .ַאלינַאד ,טיג  ךיוא טעּברַא ריא --
 | ,לװַאּפ

 גָאטַא םעּפע ןיאמ ןוא נ ...דניק וצ טייג .ּבייוו | ןיימ .--
 =נטֿכַארטַאּב - ,וָאנָארימ  טרעלקרעד -- רעקיאוהמוא ןַא  ...ַאזַא  ךיוא
 :ליטש טנערפ ןוא ,םירֿבח יד םאזקרעמפיוא קיד

 ,ןֿכַאמ לַאדנַאקס ַא רָאטקעריד םעד טליװ ריא זַא ,טגָאז עמ --
 | ? ןֿפערּבמױא םיא ןּביוש יד

 ייּב סיױרַא ךיוה ךיז טסייר --? םירוּכיש ,רימ ןענייז סָאװ --
 .ןעלװַאּפ

 ןענָאפ טימ םַאג רעד רעּביא ןײגֿכרוד ךיז טושּפ ןלעװ רימ --
 עקַאט טרעה טָא - .לָאֿכָאֿפ רעד טגָאז -- !רעדיל ןעגניז ןלעװ ןוא
 ! ןּבױלג רעזנוא םיוא ןקירד ייז ,רעדיל ערעזנוא םיוא

 --.ןָאנָארימ טֿפַארטרַאפ טגָאז -- ! ךיא םייו ןּביױלג רעיא --
 רעד וצ רע טלֿפימש -- !ַאנװָאלינ ,ַא ...ךַאלשעלּב ערעײא טנעיילעג
 ? ןעוועטנוּב קעװַא ךיוא טסיּב וד -- .ןגיוא עגולק ענייז טימ רעטומ

 *ַאפֹׁׂש ַא טמיראעג תמא ןטימ טוט ןרַאפ שטָאֿכ ףרַאד'מ --
 ! ןָאמ/ ריצ

 .ֿכיר עקַאט זיא'ס ,םיוא טזייוו -- .וָאנָארימ  טגָאז -- ! וטסעז --
 קירּבַאפ רעד ףױא סע טסָאה וד ןַא ,ריד ףיוא טגָאזימ סָאװ ,קימ
 ! ןגָארטעג ךַאלטעלּב עפירט יד

 .לװַאּפ טנערפ --?םע טגָאז רעװ --
 ...! קידנעששנָא ךיז טלַאה ...ןטוגַא ,ונ !טגָאז עמ ,םייװ'ֿפ --
 ,האנה ןָאטעג ךיא טָאה'ס ,טֿכַאלעג ליטש טָאה רעטומ יד

 :לֿכײמש ַא טימ לזַאּפ ריא טנָאז .ךיא ףיוא םנױזַא טגָאזימ סָאװ
 !עמַאמ ,ןדיימסיוא שינ עמרוט יד ןיוש טפעװ --
 .יז טרעפטנע -- ריא ןופ ןֿכַײװ יג לעוו'5 --
 ריא ןייֹרַא טסיג ןוא רעֿפעה ץלַא ףיא ךיז טּביױז ןיז יד

 יד .גָאט-םגנילירפ םנופ) טייקשירפ ערעטנומ יד ןיא טײקמידַאװ
 -עג ןענייז םנטָאש ערעייז ,רעמַאזגנַאל ןעמואוושעג ןענייז םנקלָאװ
 רעד רעּביא ןֿכָארקעג ךייװ ןענייז ייז ...רעקיטֿפיזֿפרוד ,רעניד ןרָאװ
 ןשטנעמ יד טליהרַאפ ,רעזייה יד ןופ רעֿכעד יד רעּביא ןוא סַאג
 ביומש ןוא ץומש יד קידנשיװּפָארַא ,לַאטרַאװק םעד טרעקעג יװ ןוא
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 לע ןיאיס .רעמינּפ יד ןופ טעמוא םעד ,רעֿפעד ןוא טנעװ יד ןיפ
 .נֿפליהרַאפ ,רעֿפעה ןעגנולקעג ןּבָאה ןעמיטש יד ,רעֿכַאלײרּפ ןרָאװ
 ןופ ןצכערק יה ןוא ןענישַאמ יד ןופ שיורעג ןשייװ םעד קיד
 .קירּבַאֿפ רעד

 ,םוטעמוא ןופ ןגָארטרעד רעטומ רעד וצ ךיז ןּכָאה רעדיװ |
 ,רעטרעװ ןגיולפעג ןוא ןֿכָארקעג ,ןפיוה יד ןופ ,רעטסנעפ יד ןופ
 טמציא רעּבָא .עֿכַאלײרּפ ןוא עטַֿארטעגכרוד ,עזייּב ןוא עקיאורמוא
 טָאה'ס  ,ןרעלקרעד ,ןעקנַאד ,ךיז ןרעּפמַא טלָאװעג ריא ךיז טָאה
 ןּבעל ןקישרַאנדײשרַאפ ענרָאמ םעד ןיא ךיז ןשימנירַא טסולגעג ךיז
 .גָאמ  םנומ

 .וצ ךיז טָאה לפעג ןלָאמש םניא סַאג רעד ןופ גָאר ןרעטניה
 ךיז טָאה ןטימ ןופ ןוא ,טרעדנוה ןַאמַא ,םליע ןַא ןּבילקענפיוג
 | ;םימש סוװָאקישטשװָאסעיװ טרעהעג

 ןופ טפַאז םעד יװ ,טולּב סָאד זנוא ןופ םױרַא טששעוק'מ --
 .העּפמולעגמוא ּפעק יד ףיוא םלוע ןיא ןלַאּפעג ןענייז -- ! סעקירוּב
 .רעמרעװ עט

 .עגנעמַאזוצ  ,ןעמיטש .עֿפַאלטע טרעפטנעעג ןּבָאה --! תמא --
 .גנַאלק ןקיֿכליה ןייא ןיא טשימ

 וצ ףרַאד'מ -- לָאלָאֿכ רעד טגָאז -- ! ךיז טערַאטס גנוי רעד --
 ...! ןָאמ  ףלעה ַא  ,ןייגוצ  םיא

 .ןַצִמָא םיא טזייװַאּב ?װַאּפ רעדייא ,ןוא גיוּבַא ךיז טוט רע
 ,רעפרעק ןקידװעגיוּב ,ןגנַאל ןייז םלוע ןיא ןירַא רע טיירד ,ןטלַאה
 עקידועגניז ןייז ךיז טרעהרעדפ ןוא .עקפָאטש ַא ןיא רעציירק ַא יו
 | : םיטש

 ףיוא רעקלעפ ענעדיישרַאפ ןּבעל סע זַא ,טנָאז עמ ! םירבח --
 ,קוק ַא רָאנ טומ רעּנָא ,,ןכַארּפש ענעריישרַאפ ףיוא .ןדייר , ןרייש .רַאפ ךיז ןדיילק ןשטנעמ ! םיִרָא  ןוא ךייר -- עֿכַאלדנייפ םיטֿבש ייװצ .,ןַארַאפ רָאנ ןענייז רעקלעפ ייווצ ! ןירעד שינ ביולג -- ךיא העּבָא סרעטָאט ןוא רעדנעלגנע ,ןשטייד .ןוא ןדיי -- טלעװ רעד
 .ןײרַא זלַאה ןיא יז ןייּב ַא ,םהעלייק -- רעטעּברַא ןרַאפ עלַא ןענייז יז זַא ,ןעזרעד עקַאט ריא שעװ ,רעטעּברַא םלוע רעייז טימ רעדנעלגנע ןוא ןשטייד ,ןזוצנַארּפ עֿכיר יד ךיז ןעײגַאּב'ס יװ
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 .רעדנַאנופ םלוע ןיא ךיז ןעמ טֿכַאל
 ,ןעז ןוא ןָאט קוק ַא רימָאל םייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא --

 רעד ןוא רעטָאש רעד ןוא ,רעטעּברַא רעשיזיוצנַארפ רעד ךיוא זַא
 -- רימ יװ ,ןּכעל ןשיטניה ַאזַא טקנוּפ ןּבעל עלַא יז ךיוא --- קרעט
 !קלָאמ רעטעברַא עשיסור ּפָאד

 ןרעדנַא ןֿכָאנ רענייא .ןשטנעמ רערעמ ץלַא וצ ןעײג סַאג .ןופ
 - ןגיוצעגמיוא ,טייהרעקירעגייוש ,ןשטנעמ לפעג ןיא ןיירַא ךיז ןרַאּפש
 .רעגניפיץיּפש יד ףיוא ,ולַאה יד

 :רעֿפעה היטש ןייז תיוא טביוה ייר ודנא

 ןענַאטשרַאפ רעשעּברַא יד ןייש ןּצָאה דנַאלפױא .ןיא --
 ןטשע ןופ גָאט ןקיטכיל םעד ןיא ,טנייה ןוא תמא ןטושּפ םעד
 ,..יַאמ

 .יירשעג ַא .ץימע טוט -- ! יצילַאּפ --
 ןשטנעמ יד ףיוא ךיילג לפעג ןיא ןטירעגנײרַא ןענייז סַאג ןופ

 :ןעירשעג ייז ןנָאה םסעקיַאגַאנ יד טימ קידנֿכָאפ ןֹוא רעטייר ריפ
 !רעדנַאנופ ךיז שייג ,ייה --
 ?ָאד תופיסַא ןַא רַאפ םָאװ --
 ?ןטרָאד טנשרד רעװ --

 ןטָארטענּפָא קׂשח ןָא ןוא טרעזייּבעג ךיז ןּכָאה ןשטנעמ יד
 יד יא ןלָארקעגּפױרַא ןענייז ערעדנַא .דרעפ יד רַאפ געװ םעד
 ;ןֿפַאמ קווח ןעמונעג טָאה'מ .םענַאקרַאּפ

 עמ טשרע ,ררעפ ףיוא םירזח טצעזעגקעװַא ןעמ טָאה --
 ץימע ךיז טצייר -- ! ןקוק תוררש ףוא טמוק : ןקוירֿכ יז ,טרעד
 .םיטש רעקיֿכליה ַא טומ

 -םיירט ; לסעג ןמימנ יא ןיײלא רענייא ןּבילּכעג זיא לָאֿכָאֿכ רער
 .דרעפ ייװצ ןגָארטעג םיא ףיוא ךיז ןכָאה ּפעק יד טימ קידנעל
 טָאה עגר רעקיּבלעורעד ןיא ןיא סייז ַא ןָא ןעגנורּפשעגּפָא זיא רע
 ןָאטעג ּםעלׁש ַא ןוא טנַאה רעד רַאפ טּפַאֿכעג רעטומ יד םיא
 .ךיז טימ

 טסֿכירק ןוא ןייז וצ ןעֶשַאּפ טימ ןעמַאזוצ טנָאזעגוצ טסָאה ---
 ! רעיימ ןיא ןיײלַא
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 יײצילָאּפ ,ליפיוו ,ךע -- ,לָאֿכָאֿכ רעד טלֿפײמש -- לחומ טייז --
 !טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ זיא'מ

 .רעטומ יד טעשטרוּב -- ! ןיוׁש טוג --

 ,טייקדימ עקידנכערּב ,עקיאורמוא ןַא טּפַאלעגמורַא ריא טָאה'כ
 ,םָאק םעד טײרדרַאפ ןוא קיניײװעניא ןופ ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה יז
 ךיז טָאה'ס .ןייּפ טימ ָאד ,דיירפ טימ ָאד ץרַאה סָאד קידנליפנָא
 .גָאמימ וצ ףייפ רעד ןרעהרעד רעֿכיג ןיוש ךיז לָאזס ,טלָאװעג

 רעד ןענַאטשעג יאס ואװ ,ץַאלּפ ןפיוא םיױרַא ןענייז יז
 ןענַאטשעג טֿפירעג יא ןַאקרַאּפ ןרעטניה ,םיא םיחַא .רעטסיולק
 .יירפ טרעדנוה ףניפ ַא ןעװעג ןענייז ןָאד ; םליע ןַא ןמעזעג ןוא
 ךיז טָאה ןומה רעד .דעדניק ,ןעיורפ עטגרָאזרַאפ ,ןעגנוי עֿכַאל
 וצפױרַא ּפָאק םעד ןּביוהעגפיוא קיאורמוא ןּנָאה ןשטנעמ יד ,טגיוװעג
 טימ םסעּפע ףױא קידנטרַאװ ,ןטייז עלַא ןיא טקקעג ןנָאה ןיא
 -עג ןּבָאה עקינייא :םקיטֿכיװ סעּפע טליפעג ךיז טָאה'ס .דלודעגמוא
 ןּבָאה ליטש .ןטַאװפ יװ ,שירעליואװ ערעדנַא ,טלמוטעצ טקוק
 - ןגעלפ ןענױשרַאּפסנַאמ יד ,ןעמיטש-ןעייהפ עטקיששרַאפ יד ןעגנולקעג

 ַא ןגָארטרעד ךיז ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןיפ  ,ןרעקּפָא ייז ןופ ךיז |
 טָאה ןוא ןסָאלשַאּב ןרָאװעג ןיוש ןיא םָאװ ,סָאד ,יירעלדיז עליטש
 -יצ טימ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ,ןֿכַאלקריװרַאפ ןּביױהעגנָא ךיז
 םעד ןופ שיורעג רעטקיטשרַאפ רעד ןוא .סשינדחּפ ןוא םקירעט
 .םלוע ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא טָאה םיױטשנעמַאזוצ ןֿכַאלדנייפ

 ּבָאה -- .םיטש-ןעיורפ ַא טרעטיצעג ליטש טָאה -- ַאקנעטימ --
 | , ...! ךיז ףיוא תונמחר

 .רעפשנע ןַא ןָאשעג גנולק ַא טָאה ּפִא ךיז עּפעשט --
 םימ ןוא קיאור טדערעג} טָאה םיטש עדילָאס פװָאזימ/ ןוא

 :ו ;גנוגייצרעביא
 ןענייז יז !עגנוי יד ןפרַאװקעװַא טינ ןפרַאד רימ | ,ןייג --

 !ײז ןגָאמרַאפ ןּבעל וצ טומ רעמ ,זנוא רַאפ ןרָאװעג רעגילק !

 *עג סָאד ףרַאדימ !ייז ?טפמעקעגסיוא עקיּפָאקיפמוז יד טָאה רעװ
 ...םרעגלַאװעג םעמרוט יד ןיא םעד ּבילוצ יז ןּבָאה יז .ןעקנעד
 -  .!טַאהעג עלַא ןּבָאה ןופרעד ןצונ ןוא
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 ןצרַאװש ןייז םימ טָאה ןוא לפייפ סָאד ןָאשעג עװערַא טָאה'ס
 רעד .דײר עֿכַאלשטנעמ יד ןופ שיורעג םעד ןעגנולשרַאפ גנַאלק
 עג ךיז טָאה ןסעזעג ויאס רעװ ,ןָאטעג העטיצַא טָאה םלוע
 ךיז' טָאה ,ןרָאװעג טרעװילגרַאפ ץלַא זיא ענְרַא ףיוא ,טלעטש
 .ןרָאװעג ךיילב ןענייז רעמינּפ ךסַא ןוא ,טגנערטשעגנָא

 עטמעפ ַא ,םיטש םלװַאּפ שרעהרעד ךיז טָאה;--! םירֿבח --
 טעילַאמסעגּפָא טָאה לּפענ רעסייה ,רענעקטַא .עקידנעגנילק ןוא
 גנולצולפ םעד ןופ גנונעװַאּב ןייא טימ ןוא ,ןגיוא יד רעטומ רעד
 .ןוז ןרעשניה טלעטשעג ךיז יז טָאה רעּפהעק םענערָאװעג קרַאטש
 יװ ,םיא טלגנירעגמורַא ,ןעלװַאּפ וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז ןּבָאה עלַא
 .טעננַאמ ַא ןזייַא ךַאלציּפ

 ןפרַאד רימ ןעװ ,העש יד ןגָאלשעג טָאה טָא !רעדירּכ --
 ןיא האנׁש ,האנק טימ ליפ זיא םמָאװ ,ןּבעל םעד ןופ ןטיירּפָא ךיז
 םישעמ-דלַאװג טימ לופ ןיא סָאװ ,ןּכעל םעד ןופ ,שינרעטסניפ
 ןייק זנוא רַאפ ויאס ןכלעװ ןיא ,ןּבעל םניפ ,ןששנעמ רעּביא
 !טינ ןשטנעמ ןייק ןענייז רומ ואוו ,ָאטינ טרָא

 ןעמַאוצ ךיז ןסיג ןיא ,ןגייווש עלַא ןוא ,ןגיװששנַא טרעװ רע
 טקוקעג םיא טָאה רעטומ יד .רעטסעפ ןוא רעטֿפידעג םיא םורַא
 עטסיירד ןוא עצלָאטש ,,ןגיוא זיולּב ןעועג ןוא ןײרַא  םינּפ  ןיא -

 ...עקידנענערּב ןוא
 ,ןייז וצ עידומ ןפָא טנייה ןסָאלשַאּב ןּבָאד רימ ! םירֿבח --

 ןָאפ ירד ,ןָאפ רעזנוא ףוא טנייה ןּביױה רימ ,ןענייז רימ רעװ
 !ףיוא יז ךיא ּביוה -- טָא ןוא .טייהיירפ ןוא תמא ,דנַאטשרַאפ ןופ

 ןָאטעג ּבייה ַא ךיז טָאה רעגנַאל ןוא רעסייו ַא ,גנַאמש רעד
 םלעג ,םלוע םעד ןטינשעגרוד ,ןגיוּבעגנייַא ךיז ,ןטפול רעד ןיא
 ףעּביא טָאה םֹהַא עגרַא ןיא ןוא ,ןשטנעמ יד ןשיװצ ןרָאװעג
 ,לגיופ עטייה א יװ ,ןָאטעג רעטַאלפ ַא עק .ענעסיררַאפ .םנעטעלַא
 .ןָאמ-רעשעּברַא יד -- טנוייל רעטיירב רעד

 טוט גנַאטש דעד .,וצמירַא גנַאטש םעד ףיוא טּכיױה ??זַאּפ
 ןטַאלג ןטייװ םעד ןָא ןָא ךיז טּפַאֿכ טנעה קילדנעצ ַא .ליײרטַא ךיז
 .רעטומ רעד ןופ טנַאה יד ןעװעג ךיוא זיא יז ןשיװצ ; ץלָאה
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 ײעגסיוא קוװַאּפ טָאה -- !קלָאפײרעטעּברַא טָאד ןּנעל לָאז --
 .ןעירש

 ןקילליה ןייא ןיא ןפורעגּפָא ךיז ןּבָאה ןעמיטש רעטרעדנוה
 ,יירשעג

 ,ײטרַאּפײרעטעּברַא עשיטַארקָאמעדלַאיצָאס יד ןּבעל לָאז --
 !םייה עקיטסייג רעזנוא ,םירֿבח ,ײשרַאּפ רעזנוא

 ןגָאלשעגֿפרוד ךיז ןּכָאה ןָאפ רעד וצ ; טֿפָאקעג טָאה םלוע רעד
 וצ טייז ייּב טייז ; גנוטײדַאּב ריא ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ,עלַא
 ; םועמוג יד ןוא וָאליִאמַאס ,ןיזַאמ טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןעלװַאּפ -

 םלוע םעד טפוטשעגרעדנַאנופ טָאה ּפָאק םענעגױּבעגנייַא ןַא טימ
 ,טיילעגנוי עטנַאקַאּבמוא רעטומ רעד ,עקינייא ךָאנ םעפע ןוא ,יַאלָאקינ
 ,טּפוטשעגּפָא יז ןּבָאד ,ןגיוא עקידנענערּב טימ

 םיוא טיירש --!רעדנעל עלַא ןופ רעשעּברַא יד ןּבעל ןלָאז --
 טרעפטנע דיירפ ןוא חוּכ ןיא רעפערג ץלַא קידנרעװ ןוא .לוװַאּפ
 ןכלעװ ןופ ײרשעגַא טימ ןעמיטש טנזיוט ןופ גנַאלקּפָא ןַא .םיא
 | .המשנ יד ףיוא טרעטיצ'ס

 ,ןצימע ךָאנ ןוא ןעיאלָאקינ טנַאה רעד רַאפ טּפַאֿפ רעטומ יד
 ןרעטיצ םיפ יד ,טינ טנייװ יז רעּכָא ,ןרערט ןופ ךיז טקיטש יז
 :טדער יז ןוא ךיז ןעלסיירט ןּפיל יד ,ךיא ייּב

 ...תמא זיא' ...עקניּביל --
 ?יירּב ַא רע-נַאנופ ךיז טסיג םינּפ ןטלקנירּפשעג םיַאלָאקינ רעּביא

 .םיוא ,סעּפע טמורכ ןוא ןָאמ רעד ףױא טקוק רע ,לֿפימש רעמ
 העמומ יד םורַא רע םמענ גנולצולּפ ןוא ,טנַאה יד קידנקערטש
 ךױ טכַאל ןיא ׁשקַא יז שוט ,ולַאה רעד רַאפ טנַאה רעד טימ
 .רעדנַאנופ

 =נֿכליהרַאפ ,לָאֿכָאל רעד רעדנַאנופ ךיז טגניז =- ! םירֿבח --
 ןעייג רימ -- .םלוע ןופ שיורעג םעד םישש רעֿפײװ ןייז טימ קיד
 טָאג םעד ,טָאג םעיינַא ןיפ ןעמָאנ ןיא גוצ ןקילײה ַא ןיא טציא
 .יײה ַא !דנַאטשראפ ןוא רׁשֹוי ןופ טָאג םעד ,תמא ןוא טֿכיל ןופ
 געװ רערעװש ,רעגנַאלַא ,םירֿפח ,ןּנעל רעזנוא ןיא גוצ רעקיל
 ןענייז טנעָאנ ,ליצ רעזנוא זנוא. ןופ זיא טייװ .ןשטנעמ  רַאפ
 רהעװ ,תמא ןופ חוּכ ןיא טינ טּבױלג םע רעװ ! ןצנַארקײרענרעד
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 רעװ ,םיא רַאּפ ןייז וצ ֿבירקמ ךיז טומ ןייק שינ טגָאמרַאפ םע
 -- ןרייל רַאפ ארומ טָאה ן'א ןטפערק ענייז ןיא שינ טּביױלג םע
 ,ענױזַא ןפור רימ !ןעייר ערעמוא ןיא שינ רימ ןפרַאד םענעי
 --ליצ רעונוא טינ ןעעז סָאװ ,יד ,ןוחצנ רעזנוא ןיא ןּביױלג סָאװ
 .ןטרַאװרעד' תחצ רָאנ ךיז ןלעװ ייז ;זנוא טימ ןייג שינ ןלָאז
 ! ןשטנעמ עיירפ ןופ ֿפוש-םוי רעד ןּבעל קָאז ! םירֿבח ,ןעייר יד ןיא

 טָאה לװַאּפ .רעטֿפידעג ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה םלוע רעד
 .ניא ןָאטעג רעטַאלפ ַא טָאה יז ,ןָאפ רעד טימ ןָאטעג ךַאמַא
 רעד ןופ ןטֿפױלַאּב ,סיוארָאפ ןעמואװשעגקעװַא זיא ןוא ןטפולרעד
 יי ,לֿכיימש ןטיח  ,ןטיירּב ַא טימ . ,ןוז

 ...ןפַאלקש יװ רעװ ,עלַא ריא ףיוא טייטש
 -נעצ  ןוא ,םיטש עקיכליה סניזַאמ .ַאידעפ ןָאטעג גנולק ַא טָאה

 :עילַאװֿכ עקרַאטש ,עֿכײװ ַא יװ ,טּפַאכעגרעטנוא ןּבָאה ןעמיטש רעקילד
 | !יונ ןוא וומ ןּבעל רעננוה ןיא

 ןעגנַאנעג ןּפיל' יד ףייא לֿפימש ןסייה ַא טימ זיא רעטומ יד |
 ןוא ןוז ןפיוא טקיקעג ּפָאק ןייז רעּביא טָאה ןוא ןעניזַאמ רעטניה
 .טימ ,רעמינּפ עקידיירפ יירדעג ךיז ןּכָאה םחַא .ןָאפ יד ףיוא
 יז ,ײרדנַא ןוא ןוז ריא ןעגנַאנעג זיִא םיוארָאפ .ןגיוא .עקיּברַאפ
 םיטש ץטכייפ ןוא עֿכײװ םיירדנַא -- ,ןעמיטש ערעייז טרעהעג טָאה
 ,סַאּב ןטֿידעג סנװ םעד טימ גנַאלק ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה

 | ןרייל ןוא ןטַאטשלַאװג ןופ טלעװ יד
 ,..רימ ןלעװ ןרעטשעצ

 ,ןָאפ עטייה יד ןייז םינּפ?לּבקמ ןפָאלעג יא םליע רעד ןוא
 .נַאנעג ,גוצ ןטימ ןסָאנעגנעמַאװצ ךיז ,ןעירשעג סעּפע טָאה רע
 יר ןיא ןשָאלעג ךיז ןגָאה ןעיירשעג ענייז ןוא קירוצ ףיוא ןעג
 ןיא ןעגניז טנעלמ עמ עכלעו ,ריל רענעי ,דיל רעד ןופ ןעגנַאלק
 יז טָאה סָאג רעד ףיוא ; רעדיל ערעדנַא יװ ,רעליטש' רעזייה יד
 ןיא .טפַארק רעֿכַאלקערש ַא טימ ,קיטֿכעמ ןוא קנַאלש ןסָאגעג ךיז
 / םניא ןשטנעמ קידנפור ןוא ,טומ ענרעוייַא ןעגנולקעג טָאה ריא
 יה ןגעװ טליצרעד ןפָא יז טָאה ,טפנוקוצ העד וצ געװ ןשייװ
 ךיז טָאה םַאלפ ןקיאור ,ןמיוהג ריא ןיא .ןטייקירעוש ןוא תועינמ
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 הערעװש רעד ,רֿבע ןטנעלעגרעּביא םנופ (* קַאלׁש רעד ןסָאנעצ
 ןרָאװעג רעייפ ןיא זיאס ןוא ,ןלופעג ןוא ןטייהניואוועג ןופ םוג
 ...ריתע םעיינ ןרַאפ דחּפ םענעטלָאשרַאפ םעד ןופ ׁשֵא

 ..."ןרייל םָאװ ,עלַא וצ ןעייג רימ,
 .ןעמעלַא קידנעמענמורַא דול יד ןפָאגעג ךיז טָאה
 טלקָאשעג ךיז טָאה ,קידיירפ ןוא ןקָארשעצ ,םינּפַא םנצימע

 םיטש עקידנענייװ עקירעטיצ ַא ןוא ,רעטומ רעד טומ טייז ייּב טייז
 :ןעירשעג טָאה

 --  וטכֿכירק ואװ !ַאימימ ?
 :טרעפטנע ןוא ּפָא טינ ךיז טלעטש רעטומ יד
 קרַאטש ךיוא .ּבָאהֿפ .טינ ארומ ןייק טָאה ...ןייג הע לָאז --

 טנָארט סָאװ ,רענעי טָא ...םיוארָאפ טייג רעניימ ...טַאהעג ארומ
 ! ןוז ןיימ זיא -- ןָאפ יד

 ! ןטרָאד ןעייטש  ןטַאדלָאס ?ריא טֿפירק ואװ !םינלזג --
 ריא טימ ןָא גנולצולּפ ךיז טּפַאֿכ יורפ ערַאד ןֹוא עֿכױה ַא = |

 :טיירש ןוא רעטימ יד ןָא טנַאה רעקינייּב

 טנניז ַאיטימ ןוא ...סָאה ןעגניז יז יװ ...עניימ .עקניּביל --
 | ...ךיוא

 -ייה ַא ןיא'ס -- רעמומ יד טלמרומ -- ! טינ ךיז טקערש| ריא --
 עג טינ ךױא ךָאד טלָאװ םושסירק :ךיז טרעלקַאּב ...ךַאז עקיל
 טיג םיא רַאפ ךיז ןטלָאװ ןשטנעמ ןעװ ,טלעװ רעד ףיוא עו
 .ןעוועג .ֿבירקמ

 ריא ןיא טרעקַאלפעגפױא גנולצולּפ טָאה קנַאדעג רעקיזָאדרעד
 .תמא ןטושּפ ,ןרָאלק םנופ ןרָאװעג טניוטשרע זיא יז ןוא ,ּפָאק
 רַאפ ןטלַאהעג ריא טָאה סָאװ ,יוחפ העד ןָאטעג קוקַא טָאה יז
 .רַאפ ַא םימ טרוחעגרעגיא טָאה ןוא ,ןײרַא םינּפ ןיא ,טנַאה רעד
 | | :לֿכײמש ןטרעדנואוו

 ךיז ןטלָאװ טייל ןעװ ,ןעװעג שינ טלָאװ םוטסירק .ךיוא --
 ! ןעוועג ֿבירקמ .טיג ,,רַאה רעזנוא רַאפ ,םיא רַאפ

 ןלַאטעמ ןגעז םייב לַאּפּפָא רעד (*
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 ןעמונעגפָאר טָאה רע .וָאזיס ןזיװַאּב ךיז טָאה ריא ןּכעל

 =עג ןוא דיל רעד וצ טקַאט ןיא טימרעד םלטיירטעג ,לטיה סָאד
 : טרער

 =וצ דילַא ?ֵא ,רעטומ ,סיױרַא ןּפָא ,סע טסייה ,ןעמ זיא --
 ?ַא ,רעטומ ,דיל יד ריד טלעפעג יװ ...טֿכַארטעג

 ,לייח ןוא ןטַאדלָאפ ףרַאד רַאצ רעה,
 ..."םיא ריא טלָאז ןיז יד ןּבעג

 ןיימ ןוא -- .וָאזיס טרער --!טינ ארומ ןייק הָאג ןּבָאה ייז --
 !ָאי ...טֿפַארּבעג רק םוצ םיא טָאה קידּבַאפ יד ...דרע'רד ןיא טגיל ןוז

 ,ןצרַאה ןיא ןּפַאלק קרַאטש וצ ןעמונעג טָאה רעטומ רעד
 ,טיװ ַא ןָא טפוטשעגּפָא ךיילג ריא טָאה'מ .ןענַאטשעגּפָא יא יז ןוא
 ,קידנגיװ ,ךיז טָאה ריא ייּברַאפ ןוא ןַאקרַאּפ םוצ טקירדעגוצ
 ךסַא -- ןעזעג טָאה יז .עילַאװןשטנעמא עטֿכידעג יד ןגָארטעגֿכרוד
 ..ןָאמעג האנה ריא םע טָאה -- ןעייג ןשטנעמ ךסַא

 | "טיילסטעּברַא עלַא ריא ,ףיוא טייטש;
 רעקידלַאװג ַא ןטפולרעדניא טגניז םע ןַא ,טֿפוהעג ךיז טָאה

 סױרַא טפוה ,ןשטנעמ יד טקעװ ןוא טגניז ,טיימורמ רענעשעמ
 - עיַאלקמיא ןַא ןטייווצ םניא ,ףמַאק וצ טײקטיירגַא ץרַאה ןייא ןיא
 ,טייקירעגיינ עקידנענערּב ַא ,םייג סעּפע ןופ .ליפעגרָאפ ַא  ,ריירמ
 טכערּב ,ןעגנונעּפָאה עקירעטיצ עקידלפענ עקינייא ןיא ףיוא טקעוװ
 =ײב ןופ םָארטש ןרעטיּכ ןרַאפ גנַאגֿפרוװַא .ערעדנַא ןיא ךרוד
 ןגױא טנעמעלַא ןוא .ןרָאי ןופ ְךֶׁשֹמ ןיא ןּבילקעגנָא ,האנשו רעז
 =ַאלפעג טָאה'ס ןוא טגיוװעג ךיז טָאה'ס ואוו ,םיוארָאפ טקוקעג ןּצָאה
 ! ןָאפ עטיור יד ןטפולרעדניא טרעט

 ײַאּב ַא סנצימע טעװערעג טָאה --!קעװַא ,רענייא יװ ,עלַא --
 !הרֿפח ,ןייז ףרַאד ױזַא -- .םיטש עמרעטסייג

 ךיז טוָאל סָאװ ,סניזַא| םעּפע ,םיוא שזייװ ,קידנליפ ןוא
 ךו שטנעמ רעד טָאה ,דייר עֿכַאלטנייװעג טימ ןקירדסיוא שיג
 ןייצ ענייז ןשיװצ ןופ רעּבָא .רעטרעװ עּפרַאש טימ .טלדיזעגסיוא
 ;טֿפענקַא ןיפ' האנש. עדנילב יה ןסָאנעג םייה ךיוא ךיז טָאה
 ,רעטרעװ עזייּב ןיא ךיז טלגנעלשעג ,גנַאלש ַא יװ ,טעּפישע ג יז טָאה
 .ריא ףױא ןלַאפעג זיא םָאװ ,טֿכיל רעד ןופ טציירעג
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 ץיימע ןעירשעג רעטסנעפ ַא ןופ ץעגרע טָאה -- !םירמושמ חד
 .טסיופ ןמימ טעשַארטסעג ןוא ,םיטש רענעכָארּבעג ַא טימ

 ןרעױא יד ןיא רעטומ) רעד ןֿכָארקעג זיא קידתונשקע ןוא
 :שטיוק רעקידנרעיוב .שנצימע

 ןייז ןגעק (* רָאטַארעּפמיא-רַאדומָאג םעד ןגעק ןעוװעטנוּב --
 .. ןעװעטנוּב ?רַאצ םעד ,טעטסעיַאמ

 עטציירעגפיוא ןגָארטעגֿפרוד ךיז ןּבָאה רעטומ רעד  ײּברַאפ
 ,ןעיוהפ ,רענעמ ןפָאלעגֿרוד ןענייז קידנעגנירּפשרעטנוא ,רעמינּפ
 ךיז ןגיוצעג ,ץװַאל ערעטסניפ ַא יװ ,ןסָאגעג ךיז טָאה םלוע רעד
 רעד ןופ ןעגנַאלק יד זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא דיל רעד וצ
 ןיא ןוא .געװ ַא ךיז קידנֿכַאמ ,ךיז רַאמ ץלַא ןרעטעמשעצ ריל
 ײרשעגַא קשח רעד ןפקַאװעג קיטֿפעמ ןיא ץרַאה םרעטומ רעד
 :ענעגייא וצ יװ ןעמעלַא וצ - ןָאט

 !עקניּביל --
 ,קידנעעז םינ -- יז טָאה ןָאפ עטיור יד ףיוא ןטייװ ןופ קידנקוק

 םָאװ ,ןגוא יד ןוא ןרעמש םענעזנָארּב ןייז ,םינּפ טנוז םעד ןעזעג
 .ןבױלג ןופ םַאלּפ ןלעה ןטימ טנערּבעג ןּבָאה

 ,ןשטנעמ ןשיװצ ,ןעייר עטצעל יד ןיא ןיוש יז זיא טָא רָאנ
 רעד טימ ,םיוארָאפ קיטליגֿפײלג ןקוק ,שינעלייַא ןָא ןעיײג סָאװ
 םימ ,רעירפַא ןסייװ סָאװ ,רעיושוצ ןופ טייקירעגײנ רעטלַאק
 ,קירעדינ טרערעג ןוא ןעגנַאגעג זיא'מ .ןקידנע ךיז טעװמ  סָאװ
 רעד ייּב עמייװצ יד ,לוש רעד ייּב טייטש עטָאר ןייא -- | :רעֿכיז
 | ,,.קירבַאפ

 ..יןעמוקעג ןיא רָאטַאנרעּבוג רעד --
 ?עק ַאט --

 ...ןעמוקעג ...ןעזעג ןיילַא --
 :טנָאזעג ןוא טלדיזעגסיוא ןדירפוצ ךיז טָאה ץימע
 יורּבַא ןרעונוא רַאפ ארומ ןייש ןעמ טָאה ןגעװטסעדנופ --

 ! רָאַאנרעּבוג רעד ןוא ןטַאדלָאט ...!רע

 ןעלטיט עכילרעזייק עשיסור יד (*
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 .ןצרַאה ןיא רעמומ רעד טּפַאלקעג טָאד -- ! עקניּביל --
 .רעטרעװ עטלַאק ןוא עטיוט ןעגנולקעג ןּבָאה ריא םורַא רעּצָא

 ןופ ןײגוצקעװַא ידּכ ,טירט ערעסערג ןלעטש ןעמונעג יז טָאה
 ןגָאוצרעּביא ןעװעג רעװש טינ ריא זיאפ ןוא ,טייל עקיזָאהיד
 .גנַאג ןליופ ,ןֿכַאלעמַאּפ רעייז

 ןגָאלשעגּפָא יװ ,גוצ םנופ ּפָאק רעד ךיז טָאה גנולצולּפ ןוא
 לסיירמ ַא קידנלעטשּפָא טינ ךיז טָאה רעּפרעק רעד ןוא ,טעפע ןָא
 דיל יד .שיורעג ןליטש ,ןקיאורמוא ןַא טימ .קירוצ ףיוא .ןָאטעג
 ,רעֿכיג ןָאטעג סָאגַא ךיז ךָאנרעד ,ןָאטַעג רעטיצ ַא ךיוא טָאה

 .גַאלק ןופ עילַאװֿכ עטכירעג יד רעדיװ ךיז טָאה דלַאּב ןוא .רעֿכעה
 ןענייז רָאֿפ ןופ .קירוצ ףיוא ןֿכירק ןעמונעג .,ןזָאלעגּפָארַא ןעג-

 -רעד ךיז ןָּאד' ,ןעמיטש ןלַאפעגסױרַא רעטייוצ רעד ךָאנ ענייא
 .םיוא טערַאטסעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעיירשעגסיוא ענלצנייא טרעה
 .סיוארָאפ יז ןּפוטש ,ךיוה רעקידרעירפ רעד ףיוא דיל יד ןּביודוצ

 ןפַאלקש יװ רעװ ,עלַא ריא ףיוא טייטש
 ...םיונ ןוא זומ ןּבעל רעגנוה ןיא

 ,ענײמעגלַא ןייק ןעװעג שינ ןיוש יא ףור םעד ןיא רעּבָא
 םיא ןיא טרעטיצעג ןיוש טָאה'ס ןוא ,טײקרעֿכיז ענעמָאנעגפיונוצ
 | .דחּפ רעקיאהמוא ןַא

 טָאה םָאװ ,טסואװעג טינ ןוא ןעזעג טינ טָאד רעטומ יד
 טָאה .ןענַאטשרַאפ םע טָאה יז רעּנָא ,ןפָארמעג םיוארָאפ ןטרָאד
 -רָאפ ןָאטעג ןָאל ַא קיטסַאה ךיז ,םלוע םעד טּפוטשעגרעדנַאנופ יז
 ןטָארטעגּפָא םטרעורעטניה ףיוא ןּכָאה ריא ןגעקטנַא - ,ןוא .םיוא
 יד ןגיוצעגפיונוצ ןוא ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא -- עקינייא ,ןשטנעמ
 -קזוח ַא טימ ערעדנַא ,לֿפײמש ןטמעשרַאפ ַא טימ עקינייא ., ןעמערב
 עריא ןוא רעמינּפ ערעייז טכַארטַאּב טמעלקרַאפ טָאה יז .ףייפ ןקיד
 ...ןפורעג ,ןטעּבעג ,טנערפעג טייהרעקירעגייוש ןּבָאה ןגיוא

 -לָאס יד -- .םיטש סלוװַאּפ ןגָארטרעד ךיז טָאה --! םירֿבח --
 ! ןגָאלש טינ זנוא ןלעװ יז .רימ יװ ןשטנעמ עּצלעז יד ןענייז ןטַאד
 םעד ןגָארט רימ םָאװ ,רַאפרעד ? ןגָאלש זנוא יז ןלָאז טָאװרַאמ
 ןײלַא ,ייז ךָאד זיא תמא רעזנוא ?קישיונ ןעמעלַא ןיא סָאװ ,תמא
 זיאס רעּבָא ,טינ ךָאנ םע ייז ןעײטשרַאפ לייװרעד ...קימיונ ךיוא
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 םייז ייּב טייז ןלעשש ךיז ןלעװ ייז ןעװ ,טייצ יד טנעָאנ ןיוׂש
 :מייהיירפ ןופ ןָאּפ רעזנוא רעטנוא ןלעטש יז ןלעװ יז ןעװ ,זנוא וצ
 םָאװ ,תמא רעזנוא ןייטשרַאפ ןלָאז יז יי רימ בוא .רׁשֹוי ןוא
 ! םיוארָאפ דימּת ! םירֿבח ,םיוארָאפ !םױארָאפ ןייג רימ ןפרַאד ,רעֿכינ

 =ניא ךיז ןגָארטעצ רעמרעװ יד ,טסעפ טגנילק םיטש םלװוַאּפ
 -עצ ןיוש טרעװ םלוע רעד רעּבָא ,רָאלק ןוא ךַאלטײד ןטפילרעד

 םטֿפער ףיוא ןרעדנַא ןֿכָאנ רענייא ּפָא ןטערט ןשטנעמ יד ,ןטלָאּפש =
 .םענַאקרַאּפ יד וצ ךיז ןרַאּפש ,רעזייה יר וצ םקניל ףיוא ןוא
 ץיּפש רעד ןיא ,ןילק ַא ןופ ןעומיוא םעד ןעמוקַאּב טָאה םלוע רעד
 ןיא טנערּבעג טָאה ּפָאְק ןייז רעּביא ןוא ,לוװַאּפ ןענַאטשעג זיא
 םלוע רעד טָאה ןעוסיוא ןַא ךָאנ ןוא .ןָאפ-רעטעּברַא יד ןייש ןטיור
 .נַאװפ םיירּב טימ .לגיופ ןצרַאװש ַא ןופ ןעזמיוא םעד -- ,טַאהעג
 ךיז טיירג ,טגנערטשעגנָא ךיז יז טָאה ,ןעלגילפ עטיירפשעגרעד
 ...לּבָאנש רעד ןעועג זיא לוװַאּפ ןוא ,ןעילפקעװַא ןוא ןּביױהוצפיוא

 אאץ1

 .5ריד םעד קידנֿפַאמרַאּפ ,סַאג קע ןיא זַא ,רעטומ יד טעזרעד
 ןשטנעמ עקיטרַאנײא ןופ טנַאװ עיהג ַא טייטש ,ץַאלּפ םוצ גנַאג
 יװ ,ףרַאש ןוא טלַאק ןצנַאלג םעציילּפ יד רעטניה .רעמינפ ןָא
 רעצנַאג רער טָא ןופ ןוא .סעקיטש יד ןופ ןעייר יד ,ןֿכירטש עניד
 שלעק טימ טָאה ,טנַאװ רעֿכַאלגעװַאּבמוא רעקידעגייווש רעד ,טנַאװ
 רעד ןָאטעג רַאמש ַא טָאה טלעק יד ןוא ; רעטעּברַא יד ףיוא טייוועג
 ױ .ןצרַאה ןיא ןעגנורדעגניירַא ריא ןיא ןוא טסורּב ןיא רעטומ
 עטנַאקַאּב ,ןשטנעמ ואו ,ןיהַא ,םלוע ןיא טרַאּפשעגנײרַא ךיז טָאה
 ןבָאה ןוא ,ןָאפ רעד ייּב םיוארָאפ ןענַאטשעג ןענייז ,עטנעָאג ןוא
 יז ףיוא ךיז ןטלָאװ יד יװ ,עטנַאקַאּכמוא טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז
 וצ טייז ןייא םמומ טקיררענוצ טקעפ ךיז טָאה יז .טרַאּפשעגנָא
 גױא ןייא ףױא דנילב ןעװעג זיא רע ;ןַאמ ןטריזַאר .,ןֿכױה|א
 - ,ריא ףיוא ןָאט וצ קוק ַא ידּכ ,ּפָאק םעד ןָאטעג ײרדןַא טָאה ןוא

 .רע טגערפ -- ... טויב רעװ ...2 וטסליװ סָאװ --
 יװ ,טליפ ןיא יז טרעפטנע -- !רעטומ םוװָאסַאלװ לװַאּפ --
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 -נוא יד ןליװ יא ןָא ּפָארַא ךיז טזָאלפ ןוא ינק יד ריא ןרעטיציס
 .םיל עטשרעט

 .רעדנילב רעד טגָאז -ַאהַא --|
 ינֵא ןייק :סױארָאפ ןּבעל ןצנַאג ַא -- .לוװַאּפ טגָאז -- ! םירֿבח --

 !טגניז !טינ רימ ןּבָאה געװ רעד
 ַא ,ּבױה ַא ךיז טוט ןָאפ יד ,טגנערטשעגנָא ,ליטש טרעװ

 טלקַאש ,ּםעק יד רעּביא טֿפַארטרַאפ יװ ,קידנרעטַאלפ ,ןוא ,לפייהט
 יד ןופ טנַאװ רעיהג רעד וצ רעשנענ ץלַא ךַאלעטַאּפ ךָאנ ךיז יז
 זיֹולּב :ןגיוא יד טֿכַאמרַאפ ןוא ףיוא טרעטיצ רעטומ יד .ןטַאדלָא
 ןסירעגּפָא ךיז ןּכָאה ןיזַאמ ןוא וָאליַאמַאס ,ײרדנַא .,לװַאּפ -- :ריפ
 | .םליע ןופ

 סניזַאמ .ַאידעפ ןטפולרעדניא ןָאטעג רעטיצ ַא םַאזגנַאל טָאה
 ;םיטש עקיטֿפיל

 ,..ןלַאמעג ןּברק ַא
 .ןעגנוזעג רע טָאה

 : ...ףמַאק ןעמַאזיױרג ןיא
 עטֿכידעג ןטלַאהעגֿכָאג ,ןצפיז ערעוש  ייװצ יװ ,םיא ןּבָאה

 ,םיוארָאפ ןָאשעג זיירּפש ַא ןנָאה ןשטנעמ יד .ןעמיטש עקירעדינ
 ךיז טָאהיס ןוא .טירט ענּבירד טימ דרע רעד רעּביא קידנּפַאלק
 :ענעטָאלשטנַא ַא ןוא עקיטומַא ,דיל עײנַא ןָאטעג םָאגַא

 "ןעװעג ֿבירקמ ריא טָאה טנעקעג סָאװ ,ץלַא,
 םיטש םעידעמ עגנעטס עקיּברַאפליפ ַא יװ טלגנעלשעג ךיז טָאה

 ,.."טייהיירפ רַאפ,
 ,םירֿבח יד ןעגנוזעג ,שטנעמ ןייא יװ ,ןּכָאה

 -עגַא טייקנדירפוצ רעזייצ ַא טימ/ ץומע טָאה --!ַא -- ַאהַא --
 עשיטניה יד ,ןייש  ייז ןכַאמ  הרזה ַא -- .טייז ןופ ןָאטעג יירש
 | ...סרעּבעל

 .סעּכ טימ  ץימע .םיוא . טיירש -- ! םיא .טגנַאלרעד .--|
 ,טעז ןוא םוא ךיז טקוק ,ןצרַאה ןרַאפ ךיז טּפַאֿכ רעטומ יד

 ,סַאג יד טליפעגנָא טֿכידעג יזַא רעירפ טָאה סָאװ ,םלוע רעד יװ
 ךיז ןרעטייוורעדפ יװ ,טקוק ןוא ךיז טלקנעװק ,טומ ןָא טייטש
 ,קילחנעצ עכַאלשע ןעייג יז רעטניה .ןָאפ רעד טימ טייל יד םיא ןופ
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 ,טיז ַא ןָא ןעגנהּפשענּפָא ץימע ןיא םייארָאפ טירט ןרעי טימ ןוא
 ןא טילגעגנָא ןעװעג טלָאװ םַאג ןטימניא געװ רעד יװ ,שקנוּ
 .עטַאיּפ ןיא טנערבעג

 ,ריקליװ רעד ןצַאלּפ טעװ
 :ליומ םעירעפ ןופ דיל יד תואיֿבנ טגָאז

 .- "קלָאפ סָאד ןייטשפיוא שעוװס  ןוא
 -רַאמׁש ןופ רָאֿפַא גנערטש ןוא רעֿכיז רעטנוא ךָאנ םיא טלַאה

 .ןעמיטש עק
 ןמירעגֿפרוה ךיז ןּבָאה דיל רעד ןופ גנַאג ןטַאלג םעד ךרוד רעּכָא
 :רעטרעװ .עלישש

 ...םעװעדנַאמָאק רע --

 יירשעג רעפרַאש ַא טרעהרעד ךיז טָאה --!טנַאה העד וצ --
 | .טנרָאפ ןופ

 ,ןָאטעג לטיײרט ַא ,ןָאמעג קגנעלש ַא ךיז ןּבָאה ןטפולרעדניא
 ןגעקטנַא טנעה יד ןיא ןגיוצעגמיוא ךיז ןוא ,ןלַאפעג ,םעקיטש יד
 - ,לֿכיימש ןטיישעג ַא טימ ןָאמ רעד

 !שֹרַא...ַאמ -- 

 טנעה יד ןיירַא טקור ,רעדנילּב רעד טגָאז =-! ןעיײג יז --
 .טייז ַא ןָא טירט ןטיירב ַא טימ פא טערט ןוא םענעשעק יד ןיא

 יד טימ ןָאפ וצ לטניּפַא ארומ טָאה ןוא טקוק רעטומ יד
 -םיוא ,ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה ןטַאדלָאס עילַאװֿפ עיהג יד .ןגיוא
 ךיילג ןיא ןוא סַאג ןופ טיירּב רעצנַאג דעד ןיֹוא ךיז ןגיוצעג

 םַאק ןרעטיש ַא טנרָאפ ןופ קידננָארט ,סיוארָאפ קעװַא טלַאק ןוא |
 טירמ עטיירב םימ .ץנַאלג םענרעבליז ַא טימ ןייצ ענעלָאטש ןופ
 ,םיא ןבעל ךיז טלעטש ,ןוז םוצ רעטנעג רעטומ יד ךיז טקור
 טלעטשרַאפ ןוא סױארָאפ זיירּפשַא ךױא םוט ײרדנַא יװ ,שעז
 | .רעּפרעק ןגנַאל ןייז טימ ןעלװַאּפ

 . .לװַאַּפ ףרֵאש םיוא יירש -- !רֿכח ,ןיירַא  ייר ןיא --|
 ּפָאק םעד ,ןטניה ףיוא טגיײלרַאפ טנעה יד ,שגניז ײרדנַא

 :רעדיװ טיירש .ןוא לפקַא ןטומ פוטש ַא םיא טוט לוװַאּפ .ןּביוהעגפיוא
 { ןָאפ יד ןומ סיוארָאפ ! טכער ןייק םינ טפָאה ! ןיירַא ייר ןיא --
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 -יילק ַא םיטש רעניד ַא טימ טיירש -- ! רעדנַאנופ ךיז טייג --
 דרעווש ןסייװ ןטימ רעהַא ןוא ןיהַא קידנעלפיירט ,לרעציפָא רענ
 ינק יד ןיא םיוא שינ ייז טניוּב ,םיפ יד ףיוא ךיוה טּביױד רע
 חעד .הרע'רד ןָא םעװשערָאּפ יד טימ רלעה השעמ טּפַאלק ןוא
 עטצוּפעגּפָא םוג ענייז ןגױא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה רעטומ
 . .לוויטש

 טירט ערעװש טימ ןיא םיא רעטניה ָאװשע ,טייז ןופ ןוא

 ןיא ןצרַאה ןיא ,ליפ! רעיױהעגמוא ןעזעג טָאה רעטומ יד
 ץפיז ןרעי טימ טיירג ,יירשעג רעֿכױה ַא ןענַאטשעג ךַאלגעװַאּבמוא
 ןוא ,טקיטשעג היא טָאה רע ;יידפ רעד ףיוא ןסײרוצסױרַא ךיז
 ,ןטלַאהעגנייַא .םיא ,סָאװרַאפ קידנסיװ טינ ןײלַא ,יז טָאה ךָאד
 ,טמומשעג יז טָאה'מ ...ןצרַאה ןרַאפ טנעה יד טומ ךיז קידנּפַאכ
 םױארָאמ ןעגנַאגעג ןיא ןוא םימ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז טָאה יז
 .טרעװס יװ ,טליפעג טָאה יז .עטשלחעגַא טעמּכ ,קנַארעגַא ןָא
 ײעג יז ןיא עילַאװֿכ עטלַאק ַא ,ןטניה ןופ ןשטנעמ רעקינייװ ץילַא
 .געװ ןיפ ןגָארטעגּפָארַא ןוא ןנעקטנַא ןעגנַאג

 םרַא טקורעגנעמַאוװצ ןששנעמ יד ךיז ןּבָאה רעטֿפידעג ץילַא
 ןופ םיוצ רעד טקורעגנָא ךיז טָאה רעטנענ ץולַא ,ןָאפ רעמיור רעד
 ןופ םינּפ רעה ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה'פ ; טייל עיורג יד
 ןוא ךַאלסעה ,סַאג רעצנַאג רעד רעּביא ,רעטיירב ַא -- ןטַאדלָאס יד
 ןעניז םיא ןיא ;םַאּפ רעלָאמש רעלע:-קיצומש ַא יװ ,קישטַאלּפ
 ןופ ןוא ,ןגיוא עקיּברַאפנדױשרַאפ טעּפַאקעגנירַא קידלגרעּב ןעוועג
 .סעקיטש יה ןופ ןציּפש עניד יד טצנַאלגעג ףרַאש ןּבָאה טנרָאמ
 ,ייז קידנרירנָא טינ ךָאנ ,ןטסוהּב עֿכַאלששטנעמ יד וצ געװ ןפיוא
 -ףָאנ םענייא םלוע ןיפ ןטלָאּפשענּפָא ןוא ןשינשעגּפָא יז ןּכָאה
 | .גוצ םער קידנרעטשעצ ,ןרעדנַא םעד
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 ,ףַאלעג ַא ןופ למוט םעד ןטניה ןופ טרעהרעד טָאה רעטומ יד
 | : ןעירשעג ןּבָאה ןעמיטש עקיאורמוא עטקיטשרַאפ

 ,..! ןייגרעדנַאנופ ךיז ףרַאדימ --
 ...!וָאסַאלװ  ,ףױלטנַא --
 !ַאשולװַאּפ ,קירוצ --
 ---.וָאקישטשװָאפעיװ זייּב .טגָאז -- !לװַאּפ- ,ןָאפ יד ףרַאװ --

 ! ןטלַאהַאּכ לעװֿפ ,רעהַא זיי
 טוט ןָאפ יד ןוא גנַאטש םעד טנַאה רעד טימ טּפַאֿכ רע

 .קירוצ ףיוא לסײרט ַא ךיז
 .לװַאּפ טיירש --!ּפָא זָאל --
 יז .רעטירּבענּפָא ןַא יװ ,טנַאה יד קירוצ טּפַאֿכ יַאלָאקינ

 עג ,טלעטשענּפָא ךיז ןּנָאה ןשטנעמ יד .ןשָאלרַאפ טרעװ דיל
 טפוטשעגסיױרַא רעּבָא ךיז םָאה רע ,ןעלװַאּפ טלגנירעגמורַא טכיד
 .ליטש יד יװ ,לָאמַאטימ ,גנולצולּפ ,ליטש ןרָאװעג זיאס .םיוארָאפ
 מליהרַאפ ןוא ןּכױא ןופ ןזָאלעגּפָארַא טקרעמַאּבמוא ךיז טלָאװ טייק
 .ןקלָאװ ןקיטֿפױרוד ַא ןיא ןשטנעמ יד

 ,רערעמ שינ ,קיצנַאװצ ןַאמ ַא ןענַאטשעג ןיא ןָאפ יד רעטנוא
 .וצ ןגיוצעג טָאה רעטומ יה .טסעפ ןענַאטשעג רעּבָא ןענייז יז
 שח רעקידלּפענ ַא ןוא ןגעװטרעייז ןופ ארומ ןופ קיפעגַא יז
 | | ...ןגָאז וצ סעּפע יז

 -רעד --!םָאד--ָא--טָא (+ ...קישטודָאּפ ,,וצ םיא ייַּב טמענ --
 יד ןגיוצעגמיוא .ןקז ןֿכױה םעד ןופ םיטש עֿכײלּב יד ךיז טרעה
 .ןָאפ יד ףיױא ןזיװעגנָא רע טָאה ,טנַאה

 .ךיז ,רעציפָא רעניילק רעד ןעגנורּפשענוצ זיא ןעלװַאּפ וצ
 ןָאטעג ײרשעג ַא ןוא גנַאטש ןרַאפ טנַאד העד טימ טּפַאֿכעגנָא
 | :שטיװק ַא טימ

 | !קעװַא ףרַאװ --
 .ךיוה לװַאּפ טרעפטנע --!ּפָא טנעה --
 ןָאמעג גיוּב ַא ךיז ,ןמפולרעדניא ןָאמעג רעטיצ ַא טָאה ןָאפ יד

 טרעציפָא רעד .טכיילנעגסיוא רעדיװ ךיז ןוא םקניל ןוא סטכער

 ,לוטיט ףעשיריציפָא רעשיסור א (*
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 רעד ײּברַאפ .דרע'רד ןָא ןָאטעג ץעז ַא ךיז ןוא ןעגנודּפשעגּפָא זיא
 -נָארט ,יַאלָאקינ טשטילגעגֿכרוד ךיג טעטרַאװרעמוא ךיז טָאה רעטומ
 .טסיופ ןטקירדעגפיונוצ ַא טימ טנַאה ענעגיוצעגפיוא ןַא םיוארָאפ קיד

 מַאלק ַא טוט ןוא ןקז רעד םיוא טעוװער -- ! יז וצ ךיז שמעג --
 .דרע'רד ןָא סופ רעד טימ

 רענייא .סױארָאפ ןעגנודפשעגסיורַא ןענייז ןטַאדלָאס עֿכַאלטע
 ןָאמ יד ,םקיּב ןיפ עדלָאק רעד טימ ןָאטעג ךַאמַא .טָאה ייז ןופ
 רעד ןיא ןרָאװעג םלענ זיא ןוא ןגױּבעגנייַא ךיז ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה
 | .ןטַאדלָאפ עּפוק רעיורג

 .ךַאלנייּפ ץקמע םיוא .טיירש--! ךע..גע --
 .היח ַא יװ ,יירשעג ןקידנעיָאװ ַא טימ רעטומ יד ּפָא ךיז טפור

 ץרָאלק סלװַאּפ היא וצ ךיז טגָארשרעד ןטַאדלָאפ םלוע ןופ ןוא
 : םיטש

 ...עקיצרַאה ,טנוזעג ייז ,עמַאמ ,ןטוג ַא --
 רעד ּפַאלק ַא לָאמיײװצ טוט --!ךימ טנָאמרעד רע ,טּנעל רע

 .ןצרַאה ןיא רעטומ
 .!עניימ ָאקנעג ,ןעורעריו ףיוא --
 יד טימ טֿפַאמ ,רעגניפ-ץיפש יד ףיױא ףיוא ךיז טּבױה יז

 ןופ םעק יד רעּביא טעזרעד ןוא יז ףוא ןָאט קוקָא ליװ ,טנעה
 ןגעקעג זיאס ןכלעװ ףיוא ,םינּפ ןקידכעלייק םיירדנַא ןפַאדלָאפ יד
 : | ,לֿפײמש ַא

 ,יז טיירׂש -- ...!ַאשַאּפ ...!ַאשירדנַא ...עניומ עקיצרַאה ,--
 -לָאס יד ןשיװצ ןופ ןעמ טיירש -- ! םירֿבח ,ןעזרעדיװ ףיוא --

 .ןמַאד
 רע .גנַאלקּפָא רעטקַאהעגּפָא ןַא ייז טרעפטנע לָאמ עֿכַאלטע

 יה ןופ ,ןּבױא ןופ ץעגרע ,רעטסנעמ .יד ןופ ןגָארטרעד ךיז טָאה
 .רעכעד

 צצצדזז
 -רַאפ ריא טָאה ןגיוא יד .ןצרַאה ןיא ןָאטעג סיוטש ַא יז טָאה'מ

 ,לרעציפָא םעד ךיז רַאפ ןעזעג יז טָאה םיא ךרוד ןוא לּפענַא ןגייצ
 ןעירשעג טָאה רע ןוא ,ןוָאלּנעגנָא ,טייח ןעוװעג ןיא םינּפ ןייז

 | ;ריא
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 !עטלַא ,ּפָא טערט --
 ,ןעורעד ,ּפָארַא ןּביױא ןופ םיא ףיוא ןָאטעג קוקַא טָאה יז

 ;ןָאפ רעד ןיפ גנַאטש רעד םיפ ענייז רעטנוא ךיז טתעגלַאװס יװ
 סקיטש'8 ןבילּבעג ןיא טפלעה ןייא ףיוא ,טפלעה ףיוא .ןלָארּבעצ
 רעד .ןביוהעגפיוא םע ןוא ןגױּכעגנייַא ךיז טָאה יז .ךוט ןטיור ןופ
 .יילש ַא ,טנעה עריא ןופ לקעטש םעד ןסירעגסױהַא טָאה ריציפָא
 רע טָאה ,סיפ יד טימ קידנעשטפָאט ,ןוא טייזַא ןָא ןָאטעג רעד
 :ןעירשעג

 !ריד ךיא גָאז ,ּפֶא טערט --
 ךיז ןוא ןָאמעג רעקַאלפ ַא טָאה ןטַאדלָאפ יד ןשיװצ ןופ

 | :ריל יד ןסָאגעגרעדנַאנופ
 ,ןפַאלקש יװ רעװ ,עלַא ריא ףיוא טייטש

 .ןָאטעג רעטיצ ַא ןוא לסיײרטַא ,ןָאטעג ירד ַא ךיז טָאה ץלַא
 יװ ,שיורעג רעקיאורמוא רעטֿפידעגַא ןענַאטשעג זיא ןטפולרעדניא
 ןיא ריציפָא רעד .ןטָארד:ןפַארגעלעט ןופ שיוחעג רעּפמעט רעד
 | :טנערעגפיוא קידנעשמיווק ,ןעגנורּפשעגּפָא

 ...וָאניַארק לעּבעפרלעפ : ןעגניז וצ ףיוא שרעה --
 ,גנַאטש לקיטש םוצ ןעגנַאגרעד רעטומ יד זיא ,ךיז קידנעלמיירט

 .םיוא רעדיװ םיא טָאה ןוא ,ןָאטעג רעחיילש/ַא טָאה רע ןכלעוו
 .ןּביוהעג

 !רעלײמ יד ייז טּפָאטשרַאפ --
 ,ןפירעגּפָא ךיז ,ןָאטעג רעטיצ ַא ,טלמוטעצ ךיז טָאה דיל יד

 ?טקַא יד רַאפ רעטומ יד ןעמונעגנָא טָאה ץימע .ןרָאװעג ןשָאלרַאפ
 .,.עציילפ ןיא ןָאטעג ּפוטשיַא ,,טיירדעגכיוא ,ןעל

 ...ייג ,ךיז יג --
 ,רעציפָא רעד טיירש-- !סַאג יד ּפָא טמַאר --
 ןטֿכירעג ַא רעדיװ רעשומ יד שעז ךיז רַאּפ םירמ ןעצ ןיא

 ּפָא ןטערט ,ןפייפ ,ךיז ןרעזייּב ,ןעשטרוּב יז .ןש'טנעמ םלוע
 יד רעּביא רעדנַאנפ ךיז ןסיג ,סַאג ןיא העפיט ץלַא םַאזגנַאל
 | ,ןמיוה

 רעוא ןיא רעטומ רעד ןירַא טיירש-- !לװיט ,ּפָא טערט --
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 טרַאה ךיז טזייװַאּב רע .ןסנָאװ עסיורג טומ ,טַאדלָאפ רעגנויַא
 .רַאוטָארמ ןפיוא ּפָא ריא טּפוטש/ ןוא ריא ןּבעל

 ריא טלערּבס  גנַאטש ןפיוא טרַאּפשעגנָא ,קעװַא טייג יז
 טנַאה רעטייווצ רעד םימ .ךיז יז טּפַאֿכ ,ןלַאפ וצ טינ ידּכ .סיפ יד
 ןטָארשעגּפָא ןענייז ריא ײּברַאפ .סענַאקרַאּפ ןוא טנעװ יד רַאפ
 ,ןטַאדלָאפ ןעגנַאנעג ןענייז ןטעה ןופ ןוא טייז ייּב טייז ,ןשטנעמ
 : קידנעיירש

 .,,"יג , יינ

 +עגּפָא ךיז יז טָאה ,טגָאיעגרעּביא היא ןּבָאה ןטַאדלָאכ יד
 - רערעטיש ַא יװ ןענייז םַאג קע ןיא .טקוקעגמרַא ךיז ןוא טלעטש
 -םוצ גנַאנֿכרוד םעד קידנרַאּפשרַאפ ,ןטַאדלָאפ ןענַאטשעג ךיוא םיוצ
 ךיוא ךיז ןּנָאה טנרָאפ ןופ ,קידייל ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .ץַאלּפ
 יו ףיוא טקורעג סַאזגנַאל ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןרוגיפ עיורג טגיועג
 ...ןשטנעמ

 טינ ןיילַא ,רעּנָא ,קירוצ ףיוא ןטערטּפָא טלָאװעג טָאה יז |
 קידנעייגרעד ,ןוא םיוארָאפ קעװַא רעדיװ יז זיא ,םָאװרַאפ קידנפיוו
 ..ןיהַא ןיירַא יז זיא למעג ןטסיװ ןוא ןלָאמש םוצ

 =יצ ךיז ,ןָאמעג ץפיז ַא רעוש .טלעטשעגּפָא רעדיװ ךיז ןוא
 .םלוע רעד טעשזדוהעג :טָאה טנרָאפפ ןופ ץיעגרע .טרעהעג

 -ַאּב רעטייװ טזײרּפשעג יז טָאה ,לגנעטש ןפיוא טרַאּפשעגנָא
 -קָאש ,תולוק טימ לופ ,עשציװשרַאפ ַא ,, ןעמערּב יד טימ ןקידנגעװ
 ןצרַאה ןיא ןוא ,טנַאה רעד טימ קידנֿכַאמ ,ןּפיל יד טומ קידנעל
 ,טרעקַאלפעגפיוא ,רעטרעוװ םעפע טרעקַאלפעגפױא ןעקנופ יװ ,ןּבָאה
 גנַאלרַאפ ןקידתונשקע ןקרַאטש ַא ריא ןיא ןדנוצעגנָא ,ךיז טמוטשעג
 ...ןעײרשוצסיהַא ,ייז ןגָאװצסױרַא

 ןרעטניה ןוא ,םקניק ףיוא שיירדרַאפ לייטש .ךיז טָאה לסע ג סָאד
 ןשטנעמ עפוק עטֿכידעג עסיהג ַאו ןעורעד רעטומ יד טָאה גָאה
 :טסעפ ןוא ךיוה טדערעג טָאה םיטש םנצימע

 .!םעקיטש ףיוא ןעמ טֿכירק ,רעהירּב ,ןגעװ עװטסיַאטליה ןופ --
 ןיא --ייז ףױא טייגמ ?א ,ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ייז יז --

 ...טינ ארומ ןייק רָאג ןּבָאה ןוא ,ךַאלרעדירּב ,ןעיימש ! ןעייטש יז

 ...ָא--ָאי --
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 ! וָאטַאלװ .ַאשַאּפ ריד--ַאנ --
 ?לָאֿפָאֿכ רעד ןוא --
 ַא ,טלֿפױמש ,ןטניה ףיֹוא טגיילרַאפ טנעה יד טייטש -- =

 ,,,גנוי ַא -- לויט
 ןירַא ךיז טּפיטש ןוא רעטומ יד םיוא .טיידש -- ! עקניביל --

 :רעדנַאנופ ךיז טֿפַאל ץימע .ייׁשּפָא טימ ךרוד יז טוָאלמ .םלוע ןיא
 !טנעה יד ןיא ןָאפ ַא טימ ! ןָאפ ַא טימ ,רָאנ עז --

 ,םיטש עטייווצ ַא גנערטש טגָאז -- ! גייווש -- 
 ...םנעה יד רעדנַאנופ יירּב טריפ רעטומ יד
 -ץגייא --עלַא טייז ריא !םשה:ןעמל ..,םיוא ךימ  טרעה --

 ...רחּפ ןָא קוק ַא טוט ,ךיז טקעלּפטנַא ....עקיצרַאה --עלַא ...ענ
 ...טלעװ רעד ןיא ןעיײג רעדניק ?ןעװעג ָאד זיא סָאװ ...אדומ ןָא
 ןַא ...ייז ןעייג תמא ןרַאפ ,טולּב רעזנוא ,ןעייג !ערעזנוא רעדניק
 ןטיירּב ,ןֿכײלג םיצ ...ייז, ןֿכַאמ געװ םעיינ םוצ געװ םענעפָא
 עזעייא ךַאלעפוע יד רַאפ ,ןעמעלַא ךייַא רַאפ 1 ןעמעלַא רַאפ -- געוו
 ןֿכוז ןוז עיינַא ...ןעװעג ֿבירקמ גוצ ןקילײה ַא ףיוא ךיז יז ןּבָאה
 ,תמא ןיא -- יז ןליװ ןּכעל ךעדנַא ןַא ...עקיטֿכול דימּת געט ,ייז
 ! ןסייא יז ןענייז הֿכוש סנעמעלַא ...רׁשֹי ןיא

 ןלַאה ןיא ,גנע זיא טסורּב רעד ןיא ,ןצױַאה ןיא ריא טסייר'ס
 פעג ןריועג ןענייז קינייװעגיא ריא ןיא ףיש .סייה ןוא ןקורט
 ףוא ךיז חוב ןיא סָאװ ,עּביל רעסױרג ַא רַאפ רעטרעװ ןרָאװ
 ףױא טנערּצעג ןבָאד רעטרעװ יד ןוא ,ןטײרּפשרַאפ וצ ןעמעלַא
 .רעיירפ ץלַא ,רעקרַאשש ץילַא טּפוטשעג םיא ןּבָאה ןוא גנוצ ריא

 טָאה יז ,ןגייװש עלַא ,םיוא יז טרעה'מ --ןעזעג טָאד יז
 ?נַאדעג ןוא םורַא רעטכידעג ץילַא יז ןעלגניר ןשטנעמ -נ טליפעג
 רעד ריא ןיא ןסקַאװעג זיא'פ ןוא ; ןריוּבעג ייז ייּב ןרעװ ןעק
 ,ןיהַא טייק יד ןָאמ וצ ּפוטש ַא ןליװ רערָאלקַא ןיוש טציא ,ןליוװ
 ןטַאדלָאפ יד טָאה'מ עֿכלעװ ,ןעמעלַא וצ ,ןעײרדנַא| וצ ,ןוז םוצ
 -עגרעּביא טָאהמ עֿכלעװ ,ןעמעלַא וצ ,ןּבענענּפַא טנעה יד ןיא
 .ןטָארטעגּפָא זיא'מ ןעמעװ ןופ ,ןײלַא ןזָאל

 טָאװ ,רעמינּפ עמַאזקרעמפיוא ,עטערַאמכרַאפ יד יז טֿפַארטַאּב
 ;טפַארק רעֿכײװ ַא טימ רעטייװ טדער ןוא ,ריא םורא
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 ןופ ,תוחמיׁש וצ רעדניק ערעזנוא טלעװ רעד ןיא ןעייג --
 ןגעק קעװַא ייז ןענייז ןגעװ רשי סעסוטסירק ןופ .,ןגעװסנעמעלַא
 טקיטשרעד ןוא ןדנוּכעג ,ןעגנַאפעג זנוא ןּבָאהס םָאװ טימ .ץלַא
 ,עניימ עקיצרַאה !זנוא ,םרַא ענדעשז ןוא עשלַאפ ,עטֿפעלש יד
 עגנוי רעזנוא ןָאטעג ּבױה ַא ךָאד ךיז טָאה קלָאּפ ןצנַאג ןרַאפ
 ןעניז טײלסשעּברַא עלַא רַאפ ,טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ ,טולנ
 ּפִא טינ ךיז שפרַאװ ,יז ןופ ּפָא טיע עשו-טערט ...קעװַא יז
 ;ןרעײז געװ ןפיוא טנלע ערעיײַא רעדניק יד םינ זָאל ,ייז ןופ
 תמא םוצ געװ םעד ןעמעלַא זנֹוא יד ,קעװַאו ךָאד ןענייז יז
 ...ךיז ףיוא תונמחר טָאה ...ןריפוצסירַא געװ םעד ףיוא . ,ןזייוו
 עג ,עשידניק סָאד ,ץרַאה סָאד טפיירנַאּב ...ייז וצ עּביל טָאד
 ןיא ,ןריבעג תמא םעד ןּבָאה ייז -- רעצרעה סניז ערעײַא טיורט
 !ייז טיורטעג ,םיא יײז ןעמוק תמא ןרַאפ ,ייז ןרעקַאלפ תמא

 טּביילּב ,רעשיצ ַא יז טוט ,רעּביא ריא ךיז טפייר םיטש יד
 . ...רעטנוא יז טּפַאֿכ  ץימע ,תיחוּכ ןָא

 =רַאפ ןֹוא טרירעג םיוא ץימע טפור-- !רעטרעװ עקילייה ,--
 !ןשטנעמ עּביל ,רעטרעװ עֿפַאלטעג -ד .טקיטש

 | :תונמחר טָאה רעטייווצ ַא
 !ןיא יז ןגָאלשרעד יװ ,ךע --
 :ףרואורָאפ טימ םיא ןעמ טרעפטנע
 -רַאפ ...יז טנָאלש ,םיטוש ,,זנוא ,יז זיא ןגָאלשרעד טינ --

 | ...טסייטש
 :םלוע ןרעּביא ףיוא טרעטַאלפ םיטש עקירעטיצ עֿכױה ַא ןו
 ...ענייר ַא המשנ ַא יא -- ַאיטימ ןיימ *(  !ענוַאלסָאװַארּפ --

 ...קעװַא עטּבילעג יד ,םירֿכח יד ךָאנ זיא רע ? ןָאטעג רע טָאה סָאװ
 ?קעװַא העדניק ערעזנוא רימ ןפרַאװ לָאפֿפַאנ --יז טדער קיטֿכיר
 ? ןָאטעג זייּב זנוא יז ןּבָאה סָאװ

 םִא ךיז טפור ןוא רעטרעװ יד ייּב רעטיצ ַא טומ רעטומ יד
 ,ןרערט עליטש טימ

 יירג ןָא ךיז ןטלַאה סָאװ עלא ןופ ןעמָאנ רעד---110880022826 (*

 ,גנודנעוו ַא ןופ ןיז ןיא ָאד ,ןּביױלג ןשיכ
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 -עג תוחוּכ ןָא שזיּב !רעטומ ,,ייג !ַאנװָאלינ ,םיהַא  יינ --
 .וָאזוס ךיוה שגָאז -- ! ןּבילּב

 ןרָאװעג שרעּבױשעצ זיא דֶרָאּב ןייז ,ךיילּב רע זיא ןעװעג
 יה ןגיוצעגפיונוצ רע טָאה גנולצולּפ .טלמיירטעג ךיז טָאה ןוא
 -עגמיוא ךיז ,קילּב ןגנערטׁש ַא ןעמעלַא ףיוא ןפרָאװעג ,ןעמערּב
 :טנָאזעג ךַאלטיײד ןוא טֿכײלג

 ריא ..,טשטמעווקעצ ,ןעײװטַאמ ,ןוז ןיימ טָאה קירּבַאפ יד --
 טקישעג ןיילַא םיא ךיא טלָאװ ,טּבעלעג טלָאװ רע בוא רָאנ ...טכייװ
 יג :טגָאזעג ךיא טלָאװ ןײלַא ...ענעי טימ ,יז טימ ייר ןייא ןיא
 רעה -ר ןטרָאד ...תמא העד זיא ןטרָאד ,ייג : ײװטַאמ ,ךיוא וד
 ! רשי

 ?רַאפ ןגייווש עלַא ןוא ןגיױװשטנַא טרעװ ,ּפא ךיז טקַאה רע
 סָאװ ,םעיינ ,םעמיורג סעּפע טימ טּפַאֿפעגמורַא טסעפ ,טרעמוא
 ַא ,טנַאה ַא ןּביוהעגפיוא טָאה וָאזיפ .ןקָארשעג טינרעמ יז טָאה
 :טדערעג רעטייװ ןוא ןָאטעג לסיירמ

 קימיירד ןוא ןיינ .ךמ טנעק ריא ...ךייַא וצ טהער ןקז ַא --
 רעד ףיוא ךיא בעל רָאי קיצפופ ןוא יירד ...ָאד ךיא טעּברַא רָאי
 ןעמ טָאה ,ןגולק ַא ,קגניי םעניירַא ,םעניימ קינעמילּפ םעה ,טלעװ
 טייז ייַּב טייז םיוארָאפ ךיוא זיא רע ...ןעמונעגוצ טנייה רעדיוו
 ...ןָאפ רעד ייּב טרַאה ןעגנַאנעג ןוָאסַאלװ טימ

 טמענ ,ןייֵא ךיז טרעקייה ,טנַאה רעד םימ ךַאמַא טוט רע
 :טגָאז ןוא טנַאה רעד רַאפ רעטומ יד ןָא

 ןליװ ערעזנוא רעדניק יד ...טגָאועג תמא טָאה יורפ יד --
 . ...ןפרָאװעגקעװַא יז ןּבָאה רימ ןוא ...דנַאטשרַאפ ןטיול ,ןּבעל דוֿבּכּב
 ...ענוָאלינ ,ייג !ָאי ,קעװַא ןענייז רימ

 ַא ןעמעלַא ףיוא טפרַאװ ןוא יז טגָאז --!ענימ עקיצרַאה --
 ,ןּבעל םָאד זיא -- רעדניק יד רַאּפ -- .ןגיוא עטניײװרַאפ יד ןופ קילּב
 י..1 דרע יד ןיא -- יז רַאפ

 ווָאזיס טגָאז -- ...םענ ,לגנעטש םער ריד ַאנ :ַאנװָאלינ ,ייג --
 .ץלָאה לקיטש םָאד ריא טגנַאלרעד ןוא

 ןוא ייֵשּפָא טימ ,תונמחר טימ רעטומ רעד ףיוא ןקוק עלַא
 "ַאֹּב קידעגייוש טָאה ווָאזיס .יז טײלנַאּב קיפעגטימ ןופ שיױרעגַא
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 םעד ןשטנעמ יד ןּבָאה קירעגייװש ,געװ ןופ ןשטנעמ יד טקיטייז
 ,טפַארק רעטסואזַאּכמוא ןַא ןופ טּפוטשעג יװ ,ןוא ןטָארטעגּפָא געוו
 ךַאלעמַאּפ ייז ןעניז ,רעטוימ רער וצ ןגיוצעג ייז טָאה סָאװ
 עצרוק טימ לוק ןּכלַאה ןפיוא ךיז קקידנפרַאװֿפרוד ,ןעגנַאגעגֿפָאנ יז
 .רעטרעוו

 ,יײז וצ טרעקענמוא ךיז יז טָאה ּבֹוטׁש ריא ןופ רימ םייּב
 .קנַאד ,ליטש ןוא ןָאשעג גױג ַא ךיז ,לגנעטש ןמיוא טרַאּפשעגנָא
 :טגָאזעג רַאּב

 ...ךייַא  קנַאה ַא --
 םעיינ םעד -- קנַאדעג ריא ןָא רעדיװ ךיז קידנעגָאמרעד ןוא

 ריא טָאה ץרַאה סָאד ,טֿכודעג ךיז טָאה ריא יװ ,ןֿכלעװ ,קנַאדעג
 :טדערעגסיױרַא יז טָאה --,ןריוּבעג

 טינ טלעװ רעד ףיוא טלָאװ םוטסירק-פוזעי -- רַאה רעזנוא ,--
 ...ןעוועג ֿבירקמ טינ ןגעװשנייז ןופ ךיז ןטלָאװ ןששנעמ ןעװ ,ןעוועג

 ,ריא ףױא טקוקעג קידעגייװש טָאה םלוע רעד
 ןיא ןירַא טייג ןוא טייל יד רַאפ גיינַא רעדיװ ךיז יז טוט

 .ריא ךָאנ ןיירַא ךיוא טייג ןוא ּפָאק םעד ןייֵא טגיוּב ווָאזיס .בומש
 .למיּבַא ןרייר ,רעױט םייּב ןעייטש ןשטנעמ יד
 ,שינעלייַא ןָא רעדנַאנפ ךיז ןעייג ןוא
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 לייט רעטייווצ





1 

 ןקיּברַאפליפ ןיא רעּבירַא זיא גָאט ןופ לייט רעקירעּביא רעד
 =מורַא ףייטש טָאה םָאװ ,טייקדימ רערעווש ןיא ,תונורז ןופ לּפענ
 זיא קעלפ רעיהגַא יװ .המׂשנ יד ןוא רעפהעק םעד ןעמונעג
 ןלעקנוט ןיא ,לריציּפָא רעניילק העד רעשומ העד רַאפ ןעגנורּפשעג
 ,םינּפ רענעזנָארּב םלזַאּפ ןטֿכױלעג ךיז שָאה ןעגנוגעװַאּב ןופ לּבריװ
 ...ןגיױא סײרדנַא טלֿכײמשעג ןּבָאה

 .נעמ םייּב ךיז טצעועג ,רעמיצ ןרעניא טזיירּפשעג טָאה יז
 ַא ןּביוהעגפיוא ,טזײרּפשעג רעדיװ ,סַאג ןפיוא טקוקעג ,רעטכ
 ןייק ןָא ץלַא טָאה ןוא ךיז קידנקוקמורַא ,קידנרעשוצפיוא .,םערּב
 טנעקעג שינ ןוא רעסַאװ ןעקנורטעג ...סָאװ טֿכוזעג קנַאדעג םוש
 סָאד ןצרַאה ןיא ןסיגרַאפ טנעקעג שינ ןֹוא ,טשרָאד םעד ןליטש
 ןיא גָאט רעד .גנוגידילַאּב ןוא טעמוא ןופ ןעקנַאצ עקידנענערכ
 טלַאהניא ןַא טַאהעג רע טָאה ּבױהנָא ןיא -- ןרָאװעג טקַאהעגרעּביא
 ךיז טָאה'ס ,ןענורעגמיוא ןצנַאגניא רע זיא טציא ןוא ,ןיז ַא ןוא
 ףַאלדנעטשרַאפמוא ןֹוא טייקטסוּפ עטסיװ ַא ריא רַאפ טײרּפשרַאפ
 :הישק עטעקַאנ יד ריא רַאפ טגיוועג ךיז טָאד

 ?טציא ןייז טעװ םָאװ --
 ,טנעה יד םימ טֿכַאמעג טָאה יז .ַאװָאנופרָאק ןיירַא זיא'פ

 ,סיפ יד טימ טעּפוטעג ,ךיז טקיצטנַא  ןוא .טנייװעג ,ןעירשעג
 ץלַא סָאד .ןצימע טעשַארטסעג ,טגָאזעגוצ ןוא טגיילעגרָאפ שעּפע
 ,טרידעג טינ רעטימ יד טָאד
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 יז -- םיטש עקידנעיירש סעירַאמ טרעהעג יז טָאה -- ַאהַא --
 יד טלעטשעג ךיז טָאה !קלָאפ סָאד טעּפעשטרַאפ עקַאט ןגָאה
 :טלעטשעג ןצנַאגניא ...קירּבַאמ

 ,ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,רעטומ יר ןליטש טגָאז --!ָאי ,,ָאי --
 סָאװ ,סָאד טֿכַארטַאּב  ךַאלגעװַאּבמוא ןּבָאה עריא ןגיוא יד ןוא
 ןיפ קעװַא ןיא ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ טרעהעג ןיוש טָאה
 שינ יד טָאה ןענייװ .ןעלװַאּפ ןֹוא ןעײרדנַא טימ ןעמַאזוצ ריא
 ,ןרָאװעג ןקורמ ןיא ,טסערּפעגמיונוצ ךיז טָאה ץרַאה סָאד--טנעלעג
 -םוא טָאה לױמ ןיא ןיא טנקירטרַאפ ךיוא ךיז ןּבָאד ןּפיל יד
 ןקור ןפיוא ,טנעה יד טלסיירטעג ךיז ןּבָאד'פ .טייקטכייפ טלעפעג
 טייצ עצנַאג יד .טיוה יד טרעטיצעג רעדיוש םענּבירד ַא שומ טָאד
 קידנרעװ טינ :ןרָאצ ןופ קנופ ַא ןצרַאה ןיא טקנַאצעג רעּבָא טָאה
 טייצ ןופ רע טָאה ,ךיז קידנרעקַאלפרעדנַאנופ טינ ןוא ןשָאלעגסױא
 טָאה רעטומ יד ןוא ,לדָאנַא יװ ,טסורּכ יד ןָֿאטשעג טייצ וצ
 :גָאװצ ןטלַאק ַא טימ ןכעטש ןפיוא ןפורעגּפָא ךיז

 ...ףיוא טרַאװ --
 ןוָאלּפָארַא יז טנעלפ ,טפול יד ךיוה קידנעמעטָאנײרַא ןוא

 .םערּב םעד
 .ַאֹּב יז טָאה יז .ןעמרַאדנַאשז יד ןעמוקעג ןענייז טנוװָאניא

 ןענייז ןיא שער טימ ןיירַא ןענַײז ייז .דחּפ ןָא ,רעדנואוו ןָא שנגעג
 םינּפ ןלעג ןטימ ריִציפָא רעד .ןדירפוצ ,ךַאליײרפ סעּפע ןעוװעג
 :ןייצ יד קידנערישטש ,טדערעג טָאה

 רימ יװ ,לָאמ ןטירד םוצ ןיוש ?ריא טֿכַאמ סָאװ ,םַיונ --
 | ?ֵא ,ךיז ןענעגעגַאּב

 יד רעּביא גנוצ םענעקורט ןטימ ךרוד טריפ ןוא יז שנייווש
 רע זַא ,טליפ יז ןוא ,טרסומ ,ךפַא טדער ריציּפָא רעד .ןּפיל
 ,טינ ריא וצ רעּבָא ןעייגרעד רעטרעװ ענייז .ןדייר ןופ האנה טָאה
 :טגָאועג טָאה רע ןעװו ,טשרע .טינ ריא ןרעטש

 טנעקעג טינ טסָאה סָאװ ,עקנימַאמ ,קידלוש ןיילַא טסיּב --
 ...רַאצ ןרַאפ ןוא טָאג רַאפ ייׁשּפָא ןייק ןוז ןיא ןצנַאלפנַײא

 ףיוא קידנקוק טינ ןוא רימ רעד ייּב קידנעיימש ,יז טָאה
 : :טרעפטנעעג לוק ןטקיששרַאפ ַא .טימ/ ,םיא
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 יקפּפ ןתמא ןַא ...ןטּפשמ זנוא ןלעװ רעדניק יד ,.,ָאי ==
 יז ןפרַאװ רימ סָאװ ,רַאפרעד ןגָארטסױרַא זנוא יז ןלעװ ןיד
 | ...געו .ַאזַא ףיוא

 --  רעפעה -- ריציפֶָא רעד םיוא .טיירש -- ?סָאװ !
 טרוח --!ןטּפשמ זנוא ןלעװ ייז'--רעדניק יד :גָאז ךיא --

 | ,ץפיז ַא טימ רעביא יז
 ,סעּפע ןגעװ ןדייר םעּכ טימ ןוא קיטסַאה ןַאד טמענ רע

 .רַאפ ןוא רעטומ רעד םורַא ךיז ןטכעלפ רעטרעװ ענייז רעבָא
 .טינ יז ןעּפעשמ

 ןענַאטשעג זיא יז .ַאװָאנומרָאק ַאירַאמ ןעוועג זיא תורע יד ןשיוװצ
 רעד ןעװ ,ןוא ,ריא ףױא טקוקעג טינ רעֶּבָא ,רעטומ רעד ןּבעל
 ,ענַארפ ןיאס רעכלעװ ַא טימ ריא וצ ןדנעװ ךיז טגעלפ ריציפָא
 ?נייא שינעלַײא טימ ןוא םיא רַאפ ןגייגרַאפ קירעדינ ךיז יז טנעלפ
 : ןרעפטנע גיגָאמ

 ,יורפ עטסָארפ ַא ןיּבֿפ .עידָארָאדַאלּב רעיא ,טינ סײװֿפ --
 ןוא עשירַאנַא ,רחממ טימ ךיז םענרַאפ ,עטערליּבעג ןייק .שינרָאג
 | ...טשינרָאג םייוו

 טימ קידנגעװַאּב ,ריציפָא רעד ןכייה טגעלפ "- גייווש .,ונ --
 ,רעטומ רעד וצ טעשטּפעש ןוא רעדיװ ,ךיז יז טגיײנרַאפ .ןסגָאװ יד
 : גייַפ ַא טקרעמַאּבמוא םיא קידנזייװ

 !5ע ,ַאנ --

 ןעמונעג יז טָאה .ןעוָאסַאלװ ןּפַאטמורַא .ןסייהעג יא טָאהימ |
 טימ ןוא ךיציפָא ןפיוא יז טצָאלנעגמיא ,ןגױא יד טימ ןעלטניּפ
 :טגָאזעג קערש

 !טינ םע' ןעקֿכ ,עירָארָאהַאלּב רעַײא --!
 טָאה ַאירַאמ ...ןעירשעג ,םיפ ןטימ ןָאטעג םַאלקא טָאה רע

 :רעטומ יד ןטעעג ליטש ןיא ןגיוא יד ןזָאלעגּפָארַא
 ...ַאנזָאלינ ַאיעגַאלעּפ ,רעדנַאנופ ךיז עילוּפש ...עשזסָאװ --
 טָאה ,רעדיילק םרעטומ רעד רעּביא קידנרַאש .ןוא קידנּפַאט

 :טלמרומעג טָאה יז ןוא טול םימ ןסָאנעגנָא םינּפ ריא ,ךיז
 ?ַא ,םיֿבלּכ ,טָא --
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 ןָאמעג יירשעג ַא ןייּב טָאה -- ןטרָאד וטסדער פָאװ !וד --
 טּפַאטעג טָאה יז ואװ ,לקניװ ןיא קילּבַא קידנפרַאװ ,ריציּפָא רעד |

 .ןעװָאמַאלװ
 ?עג ַאירַאמ טָאה -- עידָארָאהַאלּב רעַײא . ,םינינע .עשרעּבַײװ --

 /  .קערׁשו טימ טלמרומ
 .ָארּפ םעד ןּבירשרעטנוא רעטומ רעד ןסייהעג טָאה רע ןעוו

 ןפיוא טנֿפײצעגנָא טנַאה רעטניואועג טינַא טימ יז טָאה ,לָאקָאמ
 :תותוא עגיצנַאלג ,עטעפ ,עטקורחעג טימ ריּפַאּכ

 ינ ַאיעגַאלעּפ ןַאמ-סטעּברַא ןַא ןופ הנמלא יד
 | יַאװָאסַאלװ ַאנווָאל

 ןָאטעג יירשעג ַא טָאה --1סָאװ וצ ? ןּבירשעגנָא וטסָאה סָאװ --
 רעהכַאנ ,םינּפ םעד ןלקע טימ קידנשטיינקפיונוצ = ,ריציפָא רעד
 :לרעטלעלעג ַא טימ טגָאזעג רע טָאה

 ...ןשטנעמ עדליוו --
 סנעפ םייּב טלעטשעג ךיז טָאה רעטומ יד .קעװַא ןענייז יז

 -נעלטניּפ טינ ,ןוא טמורּב רעד ףיוא טגיילעגפיונעצ טנעה יד ,רעט
 טקיקעג גנַאל יז טָאה ,קידנעעז טינ ךַאזנַײק ,ןגיוא יד טימ קיד
 ןּפיל יד טסערּפעגפיונוצ ,ןגױצעגפיורַא ךיוה ןעמערּב יד ,ךיז רַאּפ
 "רעד טָאה יז ןַא ,סעילסַא יד טשטעוװקענפיווצ ױזַא ןוא
 ,טפַאנ יד טנערבעגסיױא טָאה ּפמָאל ןיא .ןייצ יד ןיא גָאטײװ ַא טליפ
 טָאה יז .רעַײפ םָאד ןעגנַאנעגסױא ןיא ןעשטשערט םענּבירד ַא טימ
 .רעטסניפ רעד ןיא ןּבילּעג ןיא ןיא ןשָאלרַאפ ןָאלּבַא טימ םיא
 טָאה טײקיזָאלנעקנַאדעג רעֿכַאלנייּפ ןופ ןקלָאװ רערעשסניפ ַא
 ,ןצרַאה ןימ ןּפַאלק סָאד קקידנרעװשרַאפ ,טסורּב ריא .טליפעגנָא
 דימ ריא ןענַײז ןגיוא יד ןוא פי יד -- גנַאל יז זיא ןענַאמשעג
 יֵענּבֶא ךיז טָאה רעטסנעפ ןרעטנוא יװ ,טרעהעג טָאה יז .ןרָאװעג
 :ליק ןרּכׁש ַא טימ ןעירשעג ןוא .ַאירַאמ טלעטש

 ...עטגינייּפעג ,עניימ  עקנימירָא .? טספָאלש !ַאיעגַאלעּפ/ --
 ...ןעמעלַא ,ןעמ טלועַאּב ןעמעלַא !ףָאלׁש

 ,קיטסַאה ןוא ןכַאז יד ןיא טעּב ןיא טגיילעג ךיז טָאה רעטומ יד |
 ןעקנדרַאפ יז זיא ,םוהּת ןפיטַא ןיא ןלַאּפעגּפָארַא טלָאװ יז יז
 | .ףָאלש ןרעווש ַא ןיא ןרָאװעג
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 ןרעטניה לגרעב רעקידמַאז ,לעלעג רעד טמולחעג ריא ךיז טָאה'מ
 ןרעּביא ,:ערב עמַאס ןפיוא .טָאטש רעד וצ געװ ןפיוא ,ּפמוז
 ןעמ ןענַאװ ןופ ,רעּבירג יד וצ ּפָארַא ךיז טוָאל סָאװ ,גנַאהּפָארַא
 ,קיהנעגנילק רֹעּצָא ,ליטש טגניז ןוא לװַאּפ טייטש ,דמַאז טמענ
 :םיטש םסײרדנַא טימ

 ן301888/ חסמטנאגהסה ק800416 42ק0/.
 טנַאה יה וצ טגייל ,נעװ ןרעּביא קגרעּכ יּברַאפ טייג יז

 ךיז טמולשַאּכ יז .ףרַאש ןוא ךַאלטַײד רוניפ ןַײז םיוא ךיז טליימ טמיה ןעיולּב ןופ ןָאפ ןפיוא .ןוז ןפיוא טקוק ןוא ןרעטש םוצ
 ,קידעגָארט זיא יז לַײװ ,ךיז טמעש יװ ,םיא וצ ןייגוצוצ שינ

 ןפױא ,רעטַײװ יז טייג .דניקַא ךיוא יז טלַאה טנעה יד ףיוא ןו
 עקליפ יד ןוא ,רעדניק ךסַא ,עקליפ ןיא רעדניק ןליּפש דלעפ
 ןופ עקליּפ רעד וצ ןָאשעג יצ ַא ךיז טָאה דניק סָאד .עטױרַא זיא
 ןגייז ןּבענעג םיא טָאה יז .טנייװעגרעדנַאנּפ ךיז ןוא טנעה עריא
 :עג ןיוש ןענַײז לגרעּב ןפיוא רעּצָא ,קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא
 ןיא יז .ךיא וצ טדנעװעג םעקיטש יד טומ ,ןטַאדלָאס ןענַאטש
 .ניא ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,עוװקרעצ רעד וצ ןפַאלעגקעװַא קיטסַאה
 ,רעֿכױה ַא רעייז ,עווקהעצ רעגנירג ,רעמַײװ העה וצ ,הלעפ ןטימ
 יד ,ןעװעג רנקמ ןצימע שרָאד טָאה'מ ,סנקלָאװ ןיפ .יװ ,טיוּבעג -

 טימ טּפַאלקרַאפ ףַײטש ,עצרַאװש ַא ,עסיורג ַא ןעוועג זיא ןטסַאק
 -יא ןעננַאנעג ןענייז 6 ןָאקַאיר רעד ןוא חלג רעד רעּבָא .לקעד ַא
 : ןעגנזעג ןּבָאה ןוא (** םעויר עמַײװ ןיא עוקרעצ רעד רעב

 ..,"םיתמהיתיחּת ןענַאטשעגפױא ןיא  םוטסירק, = =
 .רַאפ ,עװקרעצ רעד רעּביא טרעֿכױרעג טָאה ןָאקַאיד רעד

 ,עלעג-טיור טַאהעג רע טָאה רָאה ; טלכיימשע ג ,ריא רַאפ ךיז טגיונ
 ןלַאפעג ןענייז ,ןּביױא ןיפ .ןוװָאליאמַאס ַײּב יװ ,םינּפ ןֿכַאלײרפ ַא ןוא
 ןבָאה םהמיּב עדייּב ףיוא ..רעכוטנַאה יװ ,עטיירּב ,ןלַארטש:ןענוז
 : ןעגנוזעג לימש ךַאלגניי

 ,חלג ןוֿפ ףליהעג רעד--ןָאקאיד (*

 ףעד תעשב ןָא ןעוט םיחלג יד ןכלעװ ,תילט ןימ א -- עזיר (*
 ,טסנידסעטָאג
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 ."םיתמה-תיחּת ןענַאטשעגפױא יא םומסירק;
 הא חלג רעד ײרשעגַא גנולצולּפ טוט -- !יײז טמענ --

 ןפיוא ןוא טדניװשרַאפ עזיר יד .עוװקרעצ ןטימניא ּפָא ךיז טלעטש
 ךיוא ,ןפיול ןעמענ עלַא .ןסנָאװ עגנערטש ,עיוהג ךיז ןזַײװַאּב םינּב
 ,טַײזַא ןָא לּפמעלרעֿכױר םָאד קידנפרַאװּפָא ,טפיול ןָאקַאיד רעד
 .לָאֿכָאֿכ רעד יװ טקנוּפ ,ּפָאק ןרַאפ טנעה יד טומ ךיז טּפַאֿפ ןוא
 ,ררערד ףיוא טנעה יד ןופ סיֹרַא דניק סָאד טלַאפ רעטומ רעד ַײּב
 דחַּפ טימ ןקוק ,םיוא םיא ןדַײמ ייז .םיפ יד רעטנוא ןשטנעמ יד
 ינק יד ףיױא ּפָארַא ךיז טוָאל יז ןוא ,לרעּפרעק ןטעקַאנ ןפיוא
 | | :יײז וצ טַײרש ןוא

 ..סע טמענ !דניק סָאד טינ טוָאל --
 הָאֿכ רעד טגניז -- ..."םיתמה-תיחּת ןענַאטשעגפיוא זיא םוטסירק

 יד ףיא לֿפיימש ַא טימ ,ןטניה ףױא טניילרַאפ טנעה יד ,לָאֿכ
 .ןּפיל

 םיא טצעז ןוא דניק םָאד ףױא טּבױה ,ןייַא ךיז יז טניוּב
 זיא רע .ײרדנַא טריפעג טָאה'ס ןכלעװ ,ךעלּב ןגָאװַא ףיוא קעװַא
 :טרערעג העטעלעגַא טימ טָאה ןוא ןגָאװ עזַאּפ ןעגנַאגעג

 ...ןּבעגעג רימ ןעמ טָאה טעּברַא עהעווש ַא --
 רעזַײה יד ןופ רעטסנעפ יד ןופ ,קיצומש זיא םַאנ ןפיוא

 .טנעה יד שימ ןלַאמ ,ןעַײרש ,ןפַײּפ יז ,ןששנעמ סירַא ןקוק
 םנטָאש ןַײק ,טנערּב ןוא טנַײש ןז יד ,רעלעהַא זיא גָאט רעד
 .םיג ןעמ טעז

 םָאד ןיוש ןיא ױזַא -- לָאֿכָאֿכ רעד טגָאז -- :ָאקנעג .,טגניז --
 | ! בעל

 ,ןמוג ןייז טימ ןעגנַאלק עלַא קידנכליהרַאפ ,טגניז רע ןוא
 :ךיז טגָאלקַאּב ןֹוא ךָאנ םיא טייג רעטומ יד .לוק ןקידנעלֿכײמש

 ? ךיציפָא רעד ,רימ רעּביא ךיז רע טעמולג םָאװרַאפ --
 קיטסַאה טילפ יז ,סיפ יד טלֿפױהטשעג ריא ןרעװ גנולצולּפ

 ןגעקטנַא ריא טעיָאװ טנורגּפָא רעד ןוא ,םֹוהּת ןוָאלטנירג ןיא
 | ...ארומ טימ

 *רַאפ ַא ןצנַאגניא ,רעדיוש ַא טימ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה יז
 מרעדנואורַאפ ןוא ןײלַא ךימ וצ טרעהענוצ ךיז טָאה .עטציוושו
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 שעוש ,עקטסרַאש א םנצימע יװ טקנוּפ .קידיל זיא טור יד -- ךיז
 יװ ,טקירדעג ליטׁש ןוא ץרַאה םָאד טּפַאלעג טלָאװ .טנַאה ער
 רעה טעשזדוהעג טָאה קידתונשקע .טומרעד זייּפ ךיז קידנליּפש
 זיאימ זַא ,ןענַאטשרַאפ יז טָאה גנַאלק ןטיױל ,טענרַא רעד וצ ףיר
 גנונדרָאמוא ןיא ךיז ןגָאה רעמיצ ןיא ,ףַײּפ העטייווצ רעד ןייש
 .עגהעביא  ,טקורעגהעדנַאנופ ןעװעג יא .ץלַא ,רעּכיּב טרעגלַאװעג
 ,ןמָארטעגנָא ליד רעד ,טרעק

 ,קידנענוַאדּפָא טינ  ,ןשַאװעגמוא ןוא ןענַאטשעגפױא דיא יז
 רעטנוא ןעמוקעג ריא זיא ךיק ןיא ,רעמיצ ןוא ןעמַארפיוא ןעמונעג
 ךַאלדנַײרּפמוא  שנוַײל עטיח לקיטש ַא טימ ןקעטש|ַא טנעה יד
 רעטניה ןקעטשהַאפ טלָאװעג ןיא טנַאה ןיא ןעמונעג םע יז טָאה
 ןקעטש ןופ ןעמונענּפָארַא ,ןָאטעג ץכערקַא ,רעּבָא ,יז טָאה ; ןויוא
 טיט עטיוה סָאד טגיילעגפיונוצ קיטלעמ:רָאז ,ןָאפ לקיטש סָאד
 ןכָארבעצ יז טָאה ןקעטש םעה .ענעשעק ןיא ןטלַאהַאּברַאפ .ןוא
 טָאה ךָאנרעה .ןוויוא ןפיוא ןפרָאװעגקעװַא ןוא יגק ןָא טפלעה ףיוא
 ,רעסַאװ עטלַאק טימ ליד םעד ןוא רעטסנעפ יד טשיװעגסיוא יז
 ןיא טצעזעגקעװַא ךיז ...ןָאשעגנָא ךיז ,,רַאװַאמאס םעד טלעטשעג
 יד ריא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רעדיװ ןוא ,רעשסנעפ םַײּב ךיק
 :עגַארפ

 ? ןַײז טציא טעװ עשז:סָאװ --
 טלעטש ,טנוַאדעגּפָא טינ ךָאנ טָאה יז זַא ,ךיז יז טגָאמרעד

 רעדיװ ךיז שצעז ןיא דנוקעפ רָאּפַא טייטש ,םענָאקיא יד רַאפ ךיז
 .ןעועג  קידיל זיא ץרַאה סָאד --:קעװַא

 קידעבעל דימּת טָאה רעכלעװ ,רענייז ןופ לקידעּפמָאּפ רעד
 ךיז רע טעװ ןכיגניא זַא ,רעֿכיז ןעוועג טלָאװ רע יװ טּפַאלקעג
 ַײא ןַײז ןטלַאהרַאפ טנַײה טָאה ,םעקיטינ סעּפע וצ ןפַאלקרעד
 .ןמַאלשטנַאמוא טמושזעג ןבָאה ןגילפ יד ךייא ןוא .,ןּפַאלק ןקירעל

 עלַא יװ טקנופ -- ,קיאור ענדָאמ .ןעועג זיא לַאטרַאװק ןיא
 ךיז ןגָאה ,סַאג ןיא ןעירשעג ליפוזַא ןטכענ ןּכָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 םעד ליטש טציא ןרעלקַאּב ןוא רעוַײה יד ןיא ןשלַאהַאּכ שנַײה
 ,גָאט  ןֿכַאלניײװעגמוא
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 יז ןֿכלעװ ,רליּבַא ןורנז ןפיוא ןעמוקעג היא זיא גגולצולּפ
 ייּב קרַאּפ ןמלַא ןיא :טנגי ריא ןופ געט יד ןיא ןעזעג לָאמַא טָאה
 .רַאפ טלידעג ,לֿכַײט סיהגַא ןעװעג זיא װָאלײמואַאז םיצירפ יד
 ןיא ,גָאט-טסברַאה ןעירגַא ןיא) ,לָאמנײא .ןעמולּב טימ ןסקָאװ
 רעסַאװ ןסימ ןטֿפער ןפיוא טָאה ןוא לכייט ַײּברַאפ ןעגנַאגעג יז
 ,שינרעטסניפ ןיא טליהרַאפ ןעוועג ןיא לֿכַײט סָאד .לפיש ַא ןעזרעד
 ןלעקנוט םוצ ,םרימשעגוצ יװ ,ןעװעג זיא לפיש םָאה ןוא ,ליטש
 .רעמעלּב עלעג טימ טצוּפַאּכ קירעיורט ןעוועג זיא סָאװ ,רעמַאװ
 .לפיש ץקיזָאדמער ןופ טייוועג טָאה ןַײּפ ןטנַאקַאּבמוא ,רעיורט ןפיט טימ
 ןלעקנוט ןפיוא ןכַאל:עװַאּבמוא ,ןעמַאזנייא ,סחעדיח ןוא רערָאפ ןָא
 ןַאד זיא .רעטומ יד .רעשעלּכ ענעּברָאטשעגּפָא יד ןשיװצ רעסַאװ
 םע טָאה רעװ -טרעלקעג ןיא לֿכַײט גערּב ןפיוא ןענַאטשעג גנַאל
 ךיז טָאה טציא ...סָאװ וצ ןוא געהּב ןיפ לפיש סָאד ןטיױטשעגּפָא
 םָאװ ,!לפיש ןקיױָאד ןפיוא ךַאלנע ןײלַא זיא יז זַא ,טֿכודעג ריא
 ןמיוא םרַאװ סָאװ ,ןטסַאקַא יװ ,ןעזעגסיוא שסלָאמַאד ריא טָאד
 ,טמואורעד ךיז ןעמ טָאה טנוָא ןיא גָאט ןקיבלעזמעד .ןינמרּב
 סרעריפ-טטפעשעג םוװָאלײסיאַאז ןעקנורטרעד .ךיז טָאה לכַײט ןיא זַא
 ןוא רָאה עטרעביושעצ דימּת ,עצרַאוש טימ יורפ עניילקַא ,בַײװ
 ...גנַאג ןקיטסַאה ַא

 יז יװ ,שנַאה רעד טיט ןגױא יד ךרוד טּנַײר .רעטומ יד
 ןעקנַאדעג עריא ,תונחז יד יז ןופ ןשיװפָארַא טלעװעג טלָאװ
 יּברַאפ יז ןעמיווש קידנרעטיצ ןוא ,ןסירעגרעּביא ןרעװ ןוא ןרעטיצ
 =נַארעג יד ןיא ןעקנוװרַאפ ...גָאט ןקיטֿכענ ןופ ןקורדניוא יד רעּביא
 -ענּפָא יד ףיוא ןגיוא יד קידנלעטשּפָא ,גנַאל ןפעזעג יז זיא ,ןעק
 ףיא םרעקַאלפ רעריא המשנ רעד ןיא ןוא ,ייט ,זָאלג עטליק
 -םיוא ,ןטושּפַא ןוא .ןגולק ַא ,ןצימע ןענעגעגַאּב וצ גנַאלרַאמ ַא
 | ...ךסַא ,ךסַא ןגעװ םיא ןגערפ

 ןעמוקעג גָאטימ ךָאֹנ זיא ,,גנַאלרַאפ ריא קידנפערטוצ יװ ןיא
 טָאה ,ןעורעד םיא טָאה יז תעׁשּב רעּכָא .שטיוָאנַאװיא יַאלָאקיג
 -ימנע טינ ,ןֹוא ןגעוומענייז ןופ דחּפ ַא טּפַאלענמורַא גנולצולּפ ריא
 : ןדייר ןעמונעג קיטש יז טָאה ,גנימירנַאּב ןַײז ףיוא קידנרעפ

 -מוא יאס !ןעמוקעג ריא טַײז סָאװ וצ ,רעקניּכיל ,יִא --
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 טעװ עמ בוא ,ןּפַאֿכ ךייֵא ךָאד טעװ'מ !ךַײא ןופ קיטכיזרָאפ
 | ...ןעזרעד

 טגיוּב ,ןלירּב יד טֿפיררַאפ ,טנַאה ריא טסעפ טקירד רֹע
 : קיטסַאה קידנדייר ,ריא טרעלקרע ןוא םינּפ ןַײז ךיא וצ טנָאנ ןייא

 ןוא ןעלװַאּפ טימ טדערעגּפָא ,ךימ ריא טייטשרַאפ בָאה'כ --
 ךיילג ךַײא ךיא ףרַאד -- ןריטסערַא ייז טעװמ ןעװ ,זַא ,ןעײרדנַא
 ךַאלדנַײרּפ טדערעג רע טָאה -- !טָאטש ןיא ןריפרעּבירַא ןגרָאמ ףיוא
 ?ךַײא .ַײּב ןעװעג עיזיוװער ַא -- טנרָאזַאּב .ןוא

 ,הׂשוּנו הּפרח ןַײק ,טפַאטעג ,טרעקַאעג טָאה'מ .ןעוועג --
 ,קידנרָאצ סיוא יז טַײרש -- טַײל יד שינ יז ןּבַאה ןכיוװעג ןַײק

 טימ קקידנששעװק ,יַאלָאקינ טגָאז ?הפרח ייז ןפרַאד פָאװ --
 ןעניואװ ףרַאד יז םָאװ וצ ,ןרעלקרע רוא טמענ ןוא םעציילּפ יד
 | .טָאמש ןיא

 םיא ףױא טקוק ,לוק ןעמַאזגרָאז-ךַאלדניירפ םעד טרעה יז
 טרעדנואו ןוא תויַאר ענייז םינ טײטשרַאפ ,לֿכױמש ןֿכײלּב ַא טימ
 .ןשטנעמ ןקיזָאדמעד וצ יורטוצ ןלַאלדנַײרּפַא קידנליפרעד ,ךיז

 לעװֿכ ןוא -- יז טרעפטנע -- טגנַאלרַאפ סע טָאה ַאשַאּפ בוא .--
 ...ןֿכַאמ .גנע שינ ךַײא

 :רעּכיא .יז רע טסייר
 רָאנ ,ןײלַא רענייא נעלֿכ .ןרַא טינ ןיוש .ךַײא לָאז סָאד --

 ...רעטמעווש ןַײמ ןרָאפוצ טמוק ןעװ:ןטלעז
 ןפיוא יז טָאה -- ...ןסע טיג טיורּב ןַײק ךיא לעװ טסיזמוא --

 | ,טרעלקַאּב לוק
 --! ךַײא רַאפ שעּברַא ןַא ןעניפעג ךיז טעװ-- ןלעװ ריא טעװ --

 .יַאלָאקינ טגָאזעג טָאה
 ןמָאנעגמינוצ ריא ַײב ךיז טָאה "שעּכרַא, ףירנַאּב ןטימ

 .טעּברַא םמירֿבח ערעייז ןוא םײרדנַא ,םניז םעד ןנעװ גנולעטשרָאפ יד
 ןַײרַא ןגיוא יה ןיא קוק ַא םיא טוט ,ןעיַאלָאקינ וצ וצ ךיז יז טקור
 | | :טגערפ ןוא

 --  ןעניפעג ךיז טעוװס ?
 ...רוחּכ ַא ַײּב יװ ,עניילק ַא ןיא טײקשיטַאּבעלַאּב ןַײמ --
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 .ליטש יז טגָאז -- ! עקיּבוטש סָאד טינ ,ךיא ןיימ סָאד טינ --
 ...ללּכ ןרַאפ טעּברַא -- ןיימֿפ --

 ױ טָאה רע םָאװ ,טקידילַאּב ,ץפיזַא קירעירמ טוט ןוא
 עקיטֿכױצרוק יד טימ טלֿכײמש ,ךיז רע טלעטש .,ןענַאטשרַאפ טינ
 | :טרעלקרַאפ טגָאז ןוא ןגיוא

 טרָא ןַא ךיז ריא שעװ ללּכ ןרַאפ טעּברַא רעד ןֹא ךיוא --
 ...ןלעװ טעװ ריא בוא .,ןעניפעג

 הערָאלק ןוא רעטשּפַא ןעמוקעגפיוא ריא .ַײּב .ןיא | קיטכַאה
 ,ןעלױַאּפ ןפלעה ןּבעגעגנַײא ןיוש הוא ךיז טָאה לָאמנייא -- קנַאדעג
 טעװס םלוע רעמ סָאװ ?לָאמַאֿכָאנ ןּבעגנַײא רוא ךיז טעװ רשמא

 רַאפ ןקעלּפטנַא ךיז טעװ רערָאלק ץלַא ,ךַאז ןַײז רַאפ ןעמענ ךיז
 ,םינּפ ןשוג םיַאלָאקינ וצ .ךיז קידנקוקוצ .תמא ןַײז ןשטנעמ יד
 ןעײרדנַא ,ןעלוװַאּפ ףיוא תונמחרַא םיא ןופ ןרעהרעד וצ יז טרַאװ
 שרַאפ טימ לדרעּכ םָאד טפוצ יַאלָאקינ רעּנָא ,ןײלַא ריא ףיוא ןוא
 :טנָאז ןוא רעגניפ יד ןופ ןעגנוגעװַאּב עטֿפַארט

 ןעלװַאּפ טימ ךיז ןעז םַײב טֿבחּפעג ךיז שטלָאװ ריא ןעוװ שא --
 ןּנָאה סָאװ ,םירעיוּפ ענעי ןופ םערדַא םעד םיא ןופ ךיז ןסיוורעד
 י- ...גנוטייצ ַא ןטעּבעג

 ייז ואװ ,סײװֿכ -- דיירפ טימ סיוא יז טיירש -- יז ןעקֿפ --
 ןעניפעג יז לעװֿכ .ןגָארטקעװַא ךיא סעװ ,שיג .רעװ ןוא ןענייז
 זַא ,ןלַאפנַײא טעװ ןעמעװ ...ןסיה שעװ היא יװ ,ןלַאמ ץילַא ןוא
 -- קירּבַאפ רעד ףיוא ןגָארטעג יז ּבָאה'5ֿ ? רעֿפיּב עטרעװרַאפ גָאר
 .ןגָארטעגרעּכירַא דוּפ ןייא טינ ,ןעקנַאד וצ טָאג

 ,ןגעװ רעּביא ץעגרע ןייג טלעװרַאפ ריא ךיז טָאה לָאמַאמימ
 טימ ,עציילפ ןפיוא עברָאט ַא טימ ,רעפרעד ןוא רעדלעװ ַײּברַאפ
 - :טנַאה ןיא ןקעטש ַא

 שעּבֿכ ,טעּברַא רעד ַײּב טרָא ןַא רומ םינ ,רעקניּביל --
 קעּביא .ןייג ךַײא ךיא לעװ םוטעמוא -- טדערעג יז טָאה --ךייַא
 .ןַײז קיאח טנעמ ריא ,ןעניפעג ךיא לעװ ןגעװ עלַא ,םעינרעּבוג עלַא
 -עטכעלש ַא .ןַײרַא רֿכק ןיא ויּב ...ןייג ךיא לעװ רעמװ ןוא רעטניוו
 ןבעל רערנַאװ סָאד 1 ןַײז וצ תמא ןרַאפ עקרעיײג ַא -- רימ רַאפ לרוג
 ךַאזנייק ,טלעװ רעד רעּביא ןששנעמ ךיז ןעייג ; ןבעל טוג ַא זיא
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 םענייק ,טינ יז ןפרַאד ,טיורּב רעפיוא ,ךַאזנייק ,טינ יז ןגָאמרַאּפ
 םיוא יז ןעייג עטקרעמַאּבמוא ,עליטש ,יױװַא .ןוא םיג יז ןעלועַאּב
 ,ןעשַאּפ וצ ןייגרעד לעװ ...ןייג ךיוא ךיא לעװ טָא ...טלעװ יד
 ...ןבעל ןלעװ ייז ואו ,ןיהַא ןעײרדנַא וצ

 ןייז סעװ יז יװ ,ךיז קידנלעטשרָאפ ,טמעלקרַאפ יז טרעװ
 ןעמָאנ טָאג ןיא תובדנ ןטעּכ טעװ ןוא .,םייה ַא ןָא עקרעײגַא
 .רעזַײה עשיפרָאד יד ןופ רעטסנעפ יד רעטנוא

 טימ טעלג ןוא טנַאה ַא רַאפ ןָא טכַאזַאּב ריא טמענ יַאלָאקיג
 :טגָאז ןוא רעגייז ןפיוא קיקַא רע טוט ןַאד .טנַאה רעמירַאװ ןַײז

 ...ןַײװ ֿבשימ רעטעּפש ןיוש ךיז רימ ןלעװ םעד ןגעװ --
 ...ןָאט רעלק ַא ףרַאדיכ

 ןַארַאפ .ָאד זיא סָאװ -- םיוא יז .טפור -- רענַײמ  רעגיצרַאה --
 עטסרעַײט יד ,ערעזנוא טולּב עטסעּב םָאה ,רעדניק יד ? ןרעלק וצ
 ןוא םטייהיירפ רעייז קעװַא ןּביג רעצרעה ערעזמוא ןופ רעקיטש
 ?רעטומ ַא ,ךיא עשז-סָאװ ...ךיז וצ תונמחר ןָא םוא ןעמוק ,ןּכעל

 םימ ריא ףיוא קידנקוק ,ןוא סַאלּב טרעװ םינּפ סיַאלָאקינ
 . :ליטש רע טגָאז ,טַײקמַאוקרעמפיוא רעֿכַאלדנַײרפ ַא

 לָאמ ןטשרע םוצ ךיא רעה רעטרעװ עניזַא ,טסייװ ריא --
 | | ...ןּבעל ןַײמ ףיוא

 .ירמ קידנעלקָאש ,יז טדער -- ןגָאז ןיוש ךיא ןעק סָאװ -- |
 טסעשז ןקיטֿפעמנָא ןַא טימ רעדנַאנופ שריפ ןוא ּפָאק ןטימ קירע
 *ףעמומ סָאד ידּכ ,רעטרעװ טַאהעג טלָאװ ךיא ןעװ -- .טנעה יד
 ...ןרירוצסױרַא  ץרַאד

 ןיא ןסקַאװעג זיא סָאװ ,חוּכ ןופ טפוטשעג ,ךיז טלעטש יז
 ינרָאצ ןופ גנַארדעג ןסייה ןטימ ּפָאק םעד טרוכישרַאפ ןוא טור
 | ...רעטרעװ עקיד

 ,..עזָאלטנסיװעג ,עזייּב וליפַא ...שנייוועצ ךיז ןטלָאװ ךס ַא --
 ןָאמעג קוק ַא רעדיװ ןוא טלעטשעג ךיוא ךיז טָאה יַאלָאקינ

 .רעגייז ןפיוא
 !טָאטש ןיא ךימ וצ רעּבירַא טרָאפ ריא -- ױזַא םע טּביילּב --
 .ֿפָאק ןמימ וצ יז טלקָאש ,קידנגייװש
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 וצ טיִג ןוא רע טעּכ --!רעסעּב זיא רעכיג םָאװ ?ןעװ --
 !ןתמאנוצ ףיוא ,ןגעװטרעייַא ןופ קיאמוא ןייז לעװֿכ -+: ךייו

 טָאה תוכייש ַא רַאפ םָאװ -- .ןָא טרעדניאוורַאפ םיא טקיק יז
 ,טֿכײמש ןטלמוטעצ ַא ןוא ּפָאק םענעגיוּבעגנייא ןַא טימ ? םיא וצ יז
 *צרוקַא ,טרעקױהעגנַײא סָאװשע ,ריא רַאפ ןענַאמשעג רע זיא
 ןיא ץלַא ןוא ,לקער ןצרַאװש ןטסָארּפַא ןיא ןָאטעגנָא ,רעקיטכיז

 ...ןעועג דמערפ םיא ףיוא
 .ןגוא ענעזָאלעגּפָארַא טימ רע טגערפ -- ריא טָאה טלעג --

 ,ןיינ -- 
 שגפע ,רעטסײטַא ענעשעק ןופ סױרַא קיטסַאה רע טמענ

 | :ריא טגנַאלרעד ןוא םיא
 ...םונ ױזַא טַײז ,טמענ ,טַאנ --
 יקָאֹׂש ,טקרעמַאּב ןוא לֿכיײמש ַא קידנליװ טינ טוט רעטומ יד

 :ּפָאק ןטימ קידנעל
 !שינ עדרעװ ןייק רָאג טָאה טלעג !שרעדנַא רָאג ץלַא --

 ...המׁשנ יד ןרולרַאפ  ,ץלַא ףיֹוא ןשטנעמ ךיז ןוָאפ טלעג בילוצ
 ..{ךַאלריּפַאּפ  ןוא ךַאלנעלג ,יזַא טָאלג-- םע זיא .ךַײא רַאפ ןוא
 ,..ייז טלה ריא סָאװ ,טימרעד ןָאשעג הֿכוטַא טלָאװ ריא יװ

 .רעדנַאנופ ליטש .ךיז טֿכַאל יַאלָאקינ
 טלעג םָאה ךַאז עמענעגנָא טינ ןוא עמעװקַאּב טינ ענדָאמ ַא --

 ...םע ןּבעג ןיא ןעמענ וצ םעוװקַאּב טיצ םעמע רימ ןיא רימּת !ויא

 טנערפ ןוא ףייטש טקירד ,טנַאה רעד רַאפ ןָא יז טמענ רע
 :לָאמַאֿכָאנ יז

 ?ַא ,ךיג ןֿכַאמ ןיוש סע ריא טעװ --
 .דימּת יװ ,רעליטש ַא קעװַא טייג ןוא
 :טרעלקעג ןוא טײלנַאּב םיא טָאה יז
 =/גסױרַא טינ תונמחר םוׁש ןייק טָאה ןוא -- רעטוג .ַאזַא --

 | ...ןזיוו
 םרעדנואו סָאד יצ -- ןלַאמ רָאלק טנעקעג שינ ךיז טָאה ןוא

 ...םענעגנָא טינ ןיולּב ריא ואס וצ ,ריא
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 ךָאנ גָאט ןטרעפ ןפיוא םיא וצ ןּבילקעגרעּבירַא ךיז טָאה יז
 ?סױרַא זיא סטרעפוק ייווצ עריא טימ רופ יד ןעװ ןוא .ךיזַאּצ ןַײז
 ףיוא טקוקעגמוא ךיז יז טָאה !סיחַא דלעפ ןיא ?ַאשרַאװק ןופ ןרָאפעג
 ףיוא קעװַא ןיוש טפרַאװ יז ןַא ,טליפרעד גנולצולּפ ןוא ,קירוצ
 רעטסרעטסניפ רעד ןעגנַאגעגֿכרוד ויאס ואװ ,טרָא םעד טָא קיּביא
 ןא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,ןּנעל היא ןופ לייט רעטסרעווש ןוא
 יד ןעגנולשרַאפ קיטסַאה טָאה סָאװ ,םקיּברַאפליפ ַא ,,ןּבעל רעדנַא
 ,דַײל ןוא דיירפ םעַײנ טימ לופ ,געט

 טָאה ,עשֹוַאס ןופ ץרַאװש ןעוועג זיא סָאװ ,דרע רעד רעּביא
 .ַאמ יד טגיילעגרעדנַאנופ ,ןיּפש רעטיורלקנוט ,רעקיזירַא יװ ,ךיז
 ןגָאה ריא וצ .סנעמיוק ערוא למוה םוצ ךיוה קידנגיוהפיוא ,קירּב
 ,עיורג.רעשעּברַא יד ןופ ךַאלזַײה עקידנרָאגנײא יד טעילוטעגוצ ךיז
 ןפיוא טקורעגפיונוצ עּפוק רעטכידעגַא ןיא ךיז יז ןּנָאה עקישטַאלּפ
 יד טימ ןרעדנַא ןפיוא םנייא טקוקעג קידתונמחר ןוא ּפמוז גערּב
 ,עװקרעצ יד ןּכיױהעג ךיז טָאה ייז רעּביא .רעטסנעפ עּבירט ,עניילק
 טָאה'ס ,ןוא ,קירַּאפ רעד ןופ רילָאק רעד יװ ,עטױר?לקנוטַא ךיוא
 םנעמייק יד יװ רעקירעדינ זיא םרוט-ןקָאלג ריא זַא טֿכחעג ךיז
 - ,קירּבַאפ רעד ןופ

 ןופ ןגַארק םעד טֿפיררַאפ ,ןָאטעג ץפיזַא טָאה רעטומ יד
 טמעלקעג ריא טָאהס .ולַאה ןיא טקירדעג ריא טָאה סָאװ ,קַאי
 ּביוטש יד יװ ,ןקורט ןעוועג זיא שינעמעלק יד דעּבָא ,ןצרַאה ןיא
 .גָאמ  ןסייה ַא  ןומ

 .רַאפ ךיז ,הלגע-לעּב רעד טלמרומעג טָאה -- ! ךיז ריר --
 ׁשטנעמ ַא ןעועג זיא רע .סעצייק יד טימ דרעפ יד ףיוא קידנטסעמ
 .פָא ,ערעטיש טימ ,רעטלע ןטמיששַאּבמוא ןופ ,םיפ עמורק טיִמ
 עקיּכרַאפנָא טימ ,ּפָאק ןפיוא ןוא םינּפ ןפיוא רָאה עשעװעקַאילּכעג
 ץוַאּפ ןעגנַאגעג הע ןיא ,טַײװַא ףיוא טַײז ןופ ךיז קידנגיוּב ,ןגיוא
 וצ ןיהואװ ,םנייא ץלַא זיא םיא ןַא ,רָאלק ןעוועג זיאס ןוא ,ריפ
 .םקניס וצ ,סטֿפער -- ןייג

 םיטש רעקיטליגֿכײלגַא טימ טרערעג רע טָאה -- ךיז ריר --
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 ?היטש ערעװש ןיא םיפ עמורק יד ןפרָאװעג שימָאק טָאה ןוא
 ףיױא ןָאמעג קוק ַא טָאה רעטומ יד ,עטָאלּב רעטפעלקענוצ טימ
 ...תמשג רעד ףיוא יװ ,טסוּפ ןעװעג זיא דלעפ ןיא .ןטַײז עלַא

 ררעפ רעד ךיז שרַאּפש ,ּפָאק ןטימ קיטעמוא קידנעלמיירט
 דמַאז ןטמירַאװעגנָאןד ןופ ,ןפימ םניא םיפ יד טימ ןייא רעווׁש
 ןגָאװ רענעֿכָארּעצ ,רעטרימשעג טֿכעלש רעד ,ליטש טשיוה סָאװ
 ןופ ןביילּב ביומש ןטימ ןעמַאזצ ןעגנַאלק עלַא ןוא . ,טעּמירקכ
 : : ...ןטניה

 ףיא ,טָאמש קע ןיא טניואוועג טָאה שטיװָאנַאװיא יַאלָאקינ
 טיובעגוצ ,לעגילפ םענירג ,םעניילקַא) ןיא ,סָאג לעמַאזנייא ןַא
 ןעװעג טַײקטלַא ןופ זיא םָאװ ,זיוה ןרעטסניפ ןקידנרָאגיײװצ ַא וצ
 ןוא .לטרעג רעטֿכידעגַא ןעװעג זיא קעגילפ םייּב .ןלָאװשעגנָא יװ
 ךַאלדניירפ ןּבָאה הריה רעד ןיא ןרעמיצ יירד יד ןופ ךעטסנעפ יח
 -ליז יד ,םעיצַאקַא ,ועּנ ןופ ןגַײװצ יד טקיקעגנַײרַא שיופ ןוא
 ןיא ןרעמיצ יד ןיא ,רעמױב-לָאּפָאט עגנוי יד ןופ רעטעלּב עֹנרעּב
 "עג טרעטיצעג קידעגַײװש ןנָאה ליד ןפיוא ,קיטכיצ ,ליטש) ןעוועג
 ,טעצילָאּפ ןגיוצעג ךיז ןּבָאה טנעװ יד ףיוא .,םֹנטָאׁש עטלמילּב
 - םעּפע ןופ רעדליּב ןעגנַאהעג ןענַײזס ןוא ,רעֿכיּב טימ טלעטשעגנָא
 .ןשטנעמ עטסנרע ,עגנערטש

 ,יַאלָאקינ טגערפעג טָאה --? םעװקַאּב ןייז ןָאד שעװ ךייא --
 .טנעפ ןייא טימ רעמיצ םעניילק ַא ןיא רעטומ .יד קידנריפנײרַא
 ֿידעג ןעוועג ןיא סָאװ ,ףיוה םוצ ןטייװצ ַא ןוא לטרעג םוצ רעט
 ןעװעג טנעװ יד ןענייז רעמיצ םעד ןיא ךיוא ,זָארג טימ ןפקָאװַאּב
 ,רעֿכיּב םעצילָאּפ ןוא םרעמלַא טימ  טלעטשרַאפ

 --טרעפטנעעג יז טָאה -- ! ךיק ןיא ןעװעג רעסעּב טלָאװֿפ --
 ...עקיטֿפיצ ַא ,ךייא ייּב ךיק עקיטכיל ַא

 זַא ןוא ,ןקָארשרעד סעפע ךיז טָאה רע זַא ,ריא ךיז טֿכוד
 ןוא ןדייררעּביא ןעמונעג ןרָאלרַאפ ןיא טלמוטעצ ריא טָאה רע
 .ןרָאװעג ךַאליײרפ ךיילג רע ויא -- ןעועג םיּכממ טָאה יז

 =עדנױַאּבַא םעפע טימ לופ ןעועג ןענייז ןרעמיצ יירד .עלַא
 רָאנ ,ןעמעטא וצ םענעגנָא ןוא טֿכײל ןעוװעג זיא'-- טפול רער
 מינ ךיז טָאה'פ ,ןרעװ רעקירעדינ קידנליװ טינ טנעלפ םיטש יד
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 ןופ טײקטֿכַארטרַאפ עֿכַאלדירפ יד ןרעטשעצ ,ךיוה ןדייר טלָאװעג
 - .טנעװ יד ןופ טקיקעג טגנערטשעגנָא ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד

 ?נּפַאטנָא ,רעטומ יד טגָאז -- ןעמולּב יד ןסינַאּב ףרַאד'מ --
 ,טרעטסנעפ יח ףיוא ּפעשיןעמולּב יד ןיא הרע יד קיד

 טייטשרַאפ -- סָאנעלַאּב רעד קידלוש טרעפשנע --ָאי --ָאי --
 ָאה יז טימ ךיז ןעמענרַאפ ףיוא רעגָא ,ביל יז ּבָאה'ֿכ ,ךימ ריא
 ...טינ טייצ ןייק ךיא

 ןיז ןיא ךיוא זַא ,ןעזעג יז טָאה ,םיא וצ ךיז קידנקיקוצ |
 דמערפ ,שער ןָא ,קיטֿפױרָאפ םורַא יַאלָאקינ טיינ הריד רעֿכַאלמײה
 טגיוּב ,םעּפע ףיוא רע שקוק .םיא םורַא סָאװ ,ץילַא ןֹופ טייװ ןוא
 יד טימ ןלירּב יד טֿפיררַאפ ,ךַאז רעד וצ טרַאה םיִנּפ םעד וצ רע
 ןוא ןגוא יד שעדוטשורַאפ ,טנַאד רעטלער רעד ןופ רעגניפ עניד
 - יערעטניא סָאװ ,ךַאז רעד ףיוא ענַארפ העמושש ַא טימ ןָא ךיז טליצ
 שרעדנַא םעּפע וצ לרוניפ ַא ,ךַאז יד רע טמעג לָאמַא  .םיא טריט
 טגנערטשעגנָא סע טפַאט ןוא םינּפ םוצ וצ טגָארט ,טנַאה ןיא
 ןעמַאװצ טציא טשרע ןיא רעע ,ךיז טכודס ןוא ןגיוא יד .טימ
 םיא ךיוא זיא ,ריא יװ יױזַא ,ןוא רעמיצ ןיא ןיײרַא רעמומ רעד שימ
 יד ךיז טָאה ,סָאד קידנקרעמַאּב .רמערפ ,טנַאקַאבמוא ָאד ץלַא
 ז .ןרעמיצ יד שָא ןיא טרָא ןַא ףיוא טליפרעד ךַײלג העטומ
 ,רָאנ טייטש) סע םָאװ ואו ,טקרעמַאּב ,ןעיַאלָאקינ ןעגנַאגעגֿכָאנ ןיא
 טָאה רע ןוא ,טנדרָאעגנַײא ָאד ןיא ןבעל םָאד יװ ךיז טגערפעג
 ,סייװ סָאװ ,ןששנעמ ַא ןופ ןָאט ןקידלוש ַא טימ טרעפטנעעג ריא
 רע ןעק שרעדנַא רָאנ ,ףרַאדמ יװ ,יֹװַא טינ ץלַא טוט רע זַא
 גנונדרָא ןיא טגיילעגפיונעצ ,ןעמולּב יד ןסָאנַאּב טָאה יז .טיג
 ןפיוא ןָאשעג קוקַא ,ןטָאנ עגעפרָאװעגרעדנַאנוּפ יד  עגַאיּפ ןפיוא
 : טקרעמַאּב ןוא רַאװָאמַאס

 ...ןפַאמ  ןייר .םיא ףרַאד'מ --
 ,לַאטעמ ןטלקנוטרַאפ ןרעּביא רעגניפ ןמימ  רימש ַא רע טוט

 יד .טסנרע םיא טֿפַארטַאּב ןוא ןָאנ םוצ רעגניפ םעד וצ טנָארט
 | .טֿפײמש ַא ךַאלדנַײרפ טוט רעשומ

 ןעקנַאדעג ןפיוא ןוא ,ןפָאלש טשגיילעג ךיז טָאה יז תעׁשֹּ |
 טרעדנואוורַאפ יז טָאה ,גָאט רענעגנַאגרַאפ רעד ןעמוקעג ריא זיא



 ןטשרע םעד .ךיז קידנקוקמורַא ,ןשיק ןופ ּפָאק םעד ןּביױהעגפיוא
 ,ןשטנעמ ןרמערפ ַא ַײּב ּביטש ןיא ןעוועג יז זיא ןּבעל ריא ףיוא לָאמ
 ןגעװ טרעלקעג טָאה יז .טֿפעלש טליפעג טינ ךיז טָאה יז ןוא
 םיא רַאפ ןָאמ גנַאלרַאפ ןרָאלק ַא טליפעג ןוא ,סםַאזגרָאז ןעיאלָאקיג
 .דניירפ סָאװשע ןּנעל ןייז ןּבעגוצ ,רעסעּב ךַאלגעמ טַײװ יװ ץלַא
 ?רַאס יד ןצרַאה םַײּב טרירעג טָאה ריא .טַײקמירַאװ ןוא טַײקֿכַאל
 .רמערפ ןַײז ,סיַאלָאקינ טַײקטרעּפמולעגמוא עשימָאק יד ,טַײקנוָאל
 עקיטֿפיל ענַײז ןיא םעגולקישידניק סעּפע ןוא ,ןֿכַאלגיײװעג םוצ טַײק
 ןפיוא טלעטשענּפָא שיטסַאלע קנַאדעג ריא ךיז טָאה ךָאנרעד .ןגיוא
 נָא רעד טלקיװעגרעדנַאופ רעדיװ ךיז טָאה ריא רַאפ ןוא ןוז
 טלגילּפַאּב ,ןעגנַאלק עַײנ ןיא ןצנַאגניא טליהעגנייא ,יַאמ ןטשרע ןופ
 רע יװ ,ויא ,גָאט םעד טָא ןופ ןייּפ רעד ןוא .ןיז םעיינ ַא םימ
 וצ ּפָאק םעד ןגיּבעג טינ טָאה רע ,רערעדנוזַאּכַא ןעוועג ,ןיילַא
 ; טסיפ ַא ןופ ּפַאלק רעקידנֿכליהרַאפ ,רעּפמעמ ַא יװ ,דרע'רד
 ןפורעגסיױרַא ןוא ןֿכָאמש ךס ַא טימ ץ'רַאה םָאד ןֿכָאטשעג טָאה רע
 - .ןקה םענעגיוּבעג םעד קידנכַײלגסױא ,ןרָאצ ןליטשיַא ןירעד

 +נרעהוצ ,יז טרעלק -- ...טלעװ רעד ןיא רעהניק יד ןעייג --
 .ןּבעלטכַאנ םטָאטש רעד ןופ ןעגנַאלק עטנַאקַאּבמוא יד וצ ךיז קיד
 רעמעלּב יד ןיא קידנשיוח ,רעטסנעפ םענעפָא ןיא ןלָארקעג ןענייז יז
 שֿכיילּב ,עטרעטַאמרַאמ ןטַײװ ןופ' ןעילפוצ ןעמוקעג ,ןטרָאג ןופ
 .רעמיצ ןיא ןעגנַאגעגסױא ליטש ןענַײז ןוא

 -נָא ,רַאװָאמַאס םעד טֿכַאמעג ןייר יז טָאה ןגרָאמירּפ  ןפיוא
 ןיא קידנציז ,ןוא םעפעג יד ןעמונעגפיונוצ לימש ,םיא טלעטשעג
 ןַײװ ךיז טרעהרעד טָא .ןייטשפיוא סיַאלָאקינ ףיוא טרַאװעג ,ךיק
 שנַאה ןייא ןיא קידנטלַאה ,רימ ןיא ךיז שוַײװַאּב רע ןוא טוה
 טרעפטנע יז .זלַאה יד רעטייוצ רעד טומ קידנקעדרַאפ ,ןלירּכ יד
 ,רעמיצ ןיא רַאװָאמַאס םעד ןַײרַא טגָאהט ןוא גנוסירנַאּב ןַײז ףיוא
 ,ליד ןפיוא רעפַאװ טימ ,קידנצירפׂשנָא ,ןשַאװ ךיז טמענ) רע ןוא
 +וצמוא טכרָאנש ןוא לטשרעגנָאצ סָאד ,ףייז יד קידנפרַאװּפָארַא
 | .ןײלַא ךיז ןופ ןדירפ

 ;טלייצרעד יַאלָאקינ ריא טָאה יומ ַײב
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 מימ (* "עוַארּפוא רעקסמעז , רעד ןיא ןעמונרַאפ ןיּב ךיא --
 ןרעװ םירעיוּפ ערעזנוא יװ ,ךָאנ קוקיֿכ -- טעּברַא רעקירעירטַא רעייז
 ...תֹולדּב

 :לֿכיימש ןקידלוש ַא טימ טרזחנרעביא ןוא
 =ץגסיוא ,ןרעגנוה ןשטנעמ ! ךָאנ זיולּב קוקֿכ ...ָאי . ,ָאי --

 ,רֿכק ןיא טייצ רעד רַאפ ךיז יז ןגייל רעגנוד ןופ טרעטַאמ
 ?טמּברַאה ןגילפ יװ ,סיוא ןעיײג ,עֿכַאװש ןרָאּבעג ןרעװ רעדניק
 ,קילגמוא םניפ תוּכס יד ןסייװ רימ ,ץלַא סע ןסייוו רימ ...טַײצ
 ךַאלטנגיא רעטַײװ ןוא ...םע קידנעעז ,תוהיֿכש ןעמוקַאּב ...ןוא
 ,..םינרָאג

 .םיא יז טנערפ --? טנערוטס ַא -- ריא טַײז סָאװ / ןוא --
 ַא ןיא עטַאמ ןיימ ...רערעל רעשיפרָאד ַא ןיִּכ ךיא - ,ןייג --

 ןרָאװעג ןיּב ךיא ןוא ,עקטַאיװ ןיא .קירכַאפ ַא ףיוא רעטלַאװרַאפ
 *עג ךַאלֿכיּב םירעיוּפ יד ףרָאד ןיא ,רעּבָא ,ךיא ּבָאד .רערעלוַא
 ךָאנ .עמרומ ןיא טצעזעגניירַא רַאפרעד ךימ ןעמ טָאד ,טליימ
 ,םָארק-ךוּכ ַא ןיא רעטלעטשעגנָא םלַא טנידעג ךיא ּבָאה עמרוט רעד
 ?נײרַא רעדיװ ןוא טריפעגפיוא קיטכױרַאּפמוא ךיז ּבָאה'5 ...רעבָא
 =נַאֿכרַא ןיא טקישרַאפ ךימ ןעמ טָאה -- ךָאנרעד ;עמרוט ןיא . ןלַאפעג
 ךוסכס ַא רימ ַײּכ רעדיװ םעּפע זיא ןטרָאד ...עינרעבוג רעקסלעג
 ןופ גערּב ןפיוא טקישרַאפ ךימ ןעמ טָאה ,סיורַא רָאטַאנרעּבוג ןטימ
 .רָאי ףניפ טנעלעגּפָא ּבָאה'5ֿ ואו ,לפרעד'ַא ןיא ,םי ןסייוו

 .רַאפ ןז טימ ,ןקיטֿכיל ןיא ןעגנולקעג טָאה ךַארּפשפױא ןַײז
 טרעהעג ןיוש טָאה רעטומ יד .ךיילג ןוא קיאוה רעמיצ םענעפָאג
 סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טינ לָאטנײק ןוא ןטֿפישעג ץניױזַא ךסא
 רַאפ םענייק קידנקידלושַאּב טינ ,קיאור ױזַא יז ןעמ שלייצרעד
 ,סֿכַאלדַײמרַאפמוא סעפע יצ יװ ,ייז וצ ךיז קידנעיצַאּב ,ןדַײל יד

 עידומ ריא רע טָאה -- ןעמוק טנַײה טעװ העטסעווש ןַײמ = --|
 .ןעװעג

 ?עטַאהעג הנותח ַא --

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא עיצוטיטסניאיהכולמ ַא (*
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 ,ריּביס ןַײק טקישרַאפ ןעמ טָאה ןריא ןַאמ םעד .הנמלַא ןַא --
 ןוא געװ ןיא טליקרַאפ קרַאטש ךיז ,ןטרָאד ןופ ןפָאלשנַא רע זיא
 ...דנַאלסױא ןיא קירוצ רָאי ייװצ טימ ןברָאטשעג

 , ?ךייַא רַאֿפ רעגנַי זיא יז --

 טָא ..ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא ריא ןיּבֿכ ..רָאי םקעז ףיוא רעטלע --
 ןיא ָאד ...ענַאיּפ ריא זיא סָאד !טליּפש יז יװ ,ןרעה ריא שעװ
 ...ענַײמ רעֿכיּב יד--עריא ןֿכַאז ךס ַא ללכּב

 | ?יז טניואװ ואװ ןוא --
 .יונ'מ רָאנ ואוו - לֿכײמש ַא טימ רע טרעפטנע-- םוטעמוא --

 .ןַארַאפ יז זיא ,ןשטנעמ ןטסיירדַא ןיא ךיז טניט
 .רעטומ יד שגערפ --? ךַאז רע ד ןיא ךיוא --
 ,רע טגָאז -- ! ךיז טײטשרַאפ --
 .תעשומ יד ןוא ,שעּברַא רעד ףיוא) קעװַא ןֿכיגניא זיא הע

 גָאמ ןעוט ןשטנעמ סָאװ ,"ךַאז רעד טָא. ןגעװ טדעלקרַאפ ךיז טָאה
 טליפעג ךיז טָאה יז ןוא .קיאה ןוא קידתונשקע םיוא גָאט ןַײא
 .גרַאּב ַא ןגעקטנַא טֿפַאנַײּב יװ ,ייז ןגעקטנַא

 ,ריילק ןצרַאװש ַא ןיא עמַאד ַא ןעמוקעג זיא גָאט ןּבלַאה םורַא
 יד טנפעעג ריא טָאה רעטומ יד תעשּב ,עקנַאלש ןוא עֿכױוה ַא
 .ייר ןצרַאװש םעניילק ַא ליד ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא יז טָאה ,ריט
 טנַאה רעד האפ ןעוָאסַאלװ ןָאטעג ּפַאֹֿכ ַא קיטסַאה טָאה ,שַאטעז
 : טגערפעג ןוא

 ?ָאי ,רעמומ םשטיװָאליַאֿכימ  לװַאּפ טַײז ריא --
 .רַאפ ןיא רעטומ יד טרעפטנעעג טָאה--ךיא ןיִּב סָאד ,ָאֹי --

 ,םיטסָאק ןֿכייר ריא .בילוצ טייהנגעל
 רעד !טלעטשעגרָאפ עקַאט ךַײא ךיז ךיא כָאה יװַא טָא --

 טָאה --!םיא ַײּב ןעניאװ םעװ ריא ןַא ,ןּבירשעג טָאד דעדורּב
 רימ -- ,לגיּפש  ןרַאפ טוה יד קידנעמענפָאהַא ,עמַאד יד טדערעג
 רימ טָאה רע ...ןשטיװָאליַאימ לװַאּפ טימ הנַײרפ עטלַא ןענַײז
 | ...ךַײא ןופ טלייצרעד םרעטפָא

 "גנַאל טרערעג ,עטקיטשרַאפ ַא סָאװטע טַאהעג יז טָאה םיטש ַא
 עירג ,עסיוהג יד .קיטסַאה ןוא טסעמ יז שגעװַאּב רעּצָא ,סַאז
 ןםיילש יד יוא ןוא ,רָאלק ןוא גנוי טלכיימשעגו ןּבָאה ןגיוא
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 יד רעּבא ןוא ןשטיינק עקילַארטש ,עניד טנַײשעג ןיוש ןּבָאה
 שעג ץנַאלגּפָא םענרעּבליז ַא טימ ןבָאה ןלַאה ןופ ךַאלעסיש עניילק
 ,רָאה עיוהג ךיז ןגיוצ

 טלָאװ עװַאק זָאלגַא-- ןעוועג עידומ יז טָאה -- ןפע .ליװפ --
 ...ןעקנורטעג .ךיא

 רעטומ יד ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- וצ ךיא לעטש  ךַײלג --
 : ןבעגעגוצ ליטש ,רישעגיעװַאק יד רעמלַא ןופ קידנעמענסיזחַא ,ןוא
 ?רימ ןגעװ ןדייר ןעד טגעלפ ַאשַאּפ --

 ...ךסַא .ןֹוא . ,יאדוַא --
 . ?רַאפ ,רַאגיטטרָאּפ םענרעדעל םעניילק ַא ןעמונעגסױרַא טָאה יז

 :רעמיצ ןרעביא קידנזַײרּפשמורַא ,טגערפעג ןוא םָאריּפַאּפ ַא טרעכױר
 ?ןנעװטענייז ןופ ארומ קרַאטש טָאה ריא --
 ןופ ןעגנוצרעַײפ עיולּב יד ןרעמיצ'פ יװ ,וצ ךיז טקוק רעטומ יד

 רעד יּבגל טייהננעלרַאפ ריא ,טלֿכײמש ןוא לּפמעל טריּפס םעד
 - ,ףיירפ ןופ ןשינעפימ יד ןיא .ןדנואושרַאפ זיא עמַאד

 !רעניימ רעקניביל ...רימ ןגעװ ,םע טסייה ,רע טלייצרעד --
 ךיא 'וצ ,טנערפ ריא -- : סַאזגנַאל לייוורעד טדער ןוא ,יז טחעלק'--
 טלָאװ רעירפ רָאנ ...גנירג םינ ,ךיז טײטשרַאפ ...?קיאורמוא ןיּב
 ...ןײלַא םינ ןיא רע -+ךיא סייװ טציא ....רעגרע ןעוועג

 :ריא יז טגערפ ,םינּפ ןיא יורפ רעד קידנקוק ןוא
 ?ךייַא ןעמ שפור יװ ןוא -- -

 .יז טרעפטנע-- עיפָאפ --
 לָאררעד ןיא .ריא וצ וצ םַאזקרעמפיוא ךיז טקוק רעטומ יד

 ןוא עקירעבעל וצ ַא ,טייקנסָאלּפעצַא ןעועג סעפע זיא יוחפ רעקיז
 | ...עקיטסַאה

 .טדערעג רעליז יז טָאה ,עװַאק יד קיטסַאה קידנּפז
 ָא'מ ,עימרוט ןיא ןציז גנַאל טינ עלַא ןלָאז ייז ,רקיערעד -- |

 ץלעװ -- ןקישרַאפ ייז טעװמ ,רָאנ יװ ןוא .ןטּפשמ רעכיג סםָאװ יז
 הע ...הטילּפ יד ןשןטיװָאליַאכימ !לװַאּפ ןענעדרָאנײַא ףֹכיּת רימ
 ,ָאד קיטיונ זנוא ןיא

 קירנכוז ,ענעי ןוא ןעיפָאס ףיוא יורטוצ ןָא שקוק רעטומ יד



 טקעטש ,סָאריּפַאּפ ןופ קירָאק םעד ןפרַאװוצקעװַא ואװ ןגיוא יד טימ
 .ּפָאמ ןעמולּב ַא ןיא ןיירַא םיא

 לענישַאמ שקרעמַאּכ -- ! ןופרעד עילַאק ןרעװ ןעמולּב יד --
 | ,רעטומ יד

 ףימ סע טגָאז יַאלָאלינ -- עיפַאכ טרעפטנע -- ! טקידלושטנַא --
 טפרַאװ ,קירָאק םעד ּפָאט ןופ ;קידנעמעגסורַא ,ןוא -- ...דימּת ךיוא
 ,רעטסנעפ ןֿכרוד סיױהַא םיא יז

 טנָאז ןוא טֿכױעג ןיא קוק ַא ןגעלרַאפ ריא טומ רעמומ יד
 | ;קידלוש

 ?לַארטַאּב טינ ,טגָאועג ױזַא סע ּבָאה5ֿ ! ךימ טקידלשטנַא --
 ...ןענרעל ךייַא ךיא ןעק עשז-ןיוש .טייהרעט

 !ענעזָאלעגּפָא ַאזַא ןיּב ךיא זַא ,ןענרעל טינ עקַאט סָאװרַאפ --
 קיטרַאפ -- .םעציילּפ יד טימ קידנשטעווק ,עיפָאס פא ךיז טפור --
 טינ שעװ ריא ?ןָאלג ןייא רָאנ םעפע םָאװרַאפ 1 קנַאדַא ?עװַאק
 ? ןעקנירט

 טיצ ,ןעלפקַא יד רַאפ רעמומ יד ןָא יז טמענ גנולצולּפ ןוא
 :טהעדנואוורַאפ טגָאז ןוא ןגיוא יד ןיא ןַײרַא היא טקוק ,ךיז וצ וצ יז

 ?ךיז ריא טרעטש עשז ןיוש מינג -- |
 :לֿפײמש ַא טימ טרעפטנע העטומ יד

 םעד ןגעװ גנוקרעמַאּב ַא טכַאמעג ךַײא ךיא כָאה טשֹהָאקא) --
 ,..ךיז רעטש'ֿכ יצ ,ךימ טגערפ ריא ןוא  ,קירָאק

 ,ןרייר יז טמענ ,גנורעדנואװרַאפ ריא קידנטלַאהַאּב .שינ ,,ןוא
 :קידנגערפ יװ

 יװ ,יױזַא ףייא ךיז ריפ ןוא ןרָאפעגרעּבירַא ןטכעג טשהע --
 טימ גנַאל ןיפ ןיוש טלָאװ ןוא םייהרעדניא ךיז ַײּב ןעוװעג טלָאװֿכ
 ,טינ ארומ ןייק ךיא ּכָאה ךַאז ןייק רַאפ ...ןעועג טנַאקַאּב ךַײא
 .ןעגנוקרעמַאּב ענעדיײשרַאפ ךיא ךַאמ וליפַא טָא ..,קיוװ ךיא סָאװ ,דייר

 .עימָאס סיוא טיירש -- ןַײז ףרַאד ױזַא --
 המערפ יװ ,ךיז ליפיֿכ ןוא ...רימ ךיז טיירד ּפָאק רעד --

 געלפ ,טָאמַא -- .רעטומ יד ליטש רעטייו טרער ...ןײלַא ךיז וצ
 םיא ּבָאהיֿפ רעדייא ,ןששנעמַא םורַא ךיז ןעיירד ,ךיז ןעיירד ךיא
 ךַײלג ןוא ןפָא קידנעטש ,טציא ןוא ,,,טגָאזעג םקיצרַאה םעּפע-
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 ןעניז ןפיוא וליּפַא רעירפ טלָאװ סָאװ ,םניױזַא םיױרַא ךיז שדער
 !ףייהַא  טשינ

 --דניירפ ןוא ליטש קידנטֿפױלַאכ ,סָאריּפַאּפ ַא טרעֿכױהרַאפ עיפָאכ
 .ןגיוא עיהג עריא טימ' םינּפ םהעמומ רעד ךַאל

 םעװ יװ רעּכָא ,ונ ...ןפױלטנַא םיא ןפלעה -- טגָאז ריא --
 "ַארפ יד רעמומ יד טלעטש -- ?רענעּפָאלטנַא ןַא ,ןּבעל םעדֿכָאג רע
 .ןעהור ינ יז זָאל סָאװ ,עג

 ךיז קידנסיגנָא עיפָאס  טרעפטנע -- טייקיניילק ַא זיא סָאד --
 ...ענעפָאלטנַא רעקולדנעצ ןּבעלפ יװ ,ןּנעל טעװ רע -- עװַאק ְךָאנ
 רעייז ךיוא ...םענייא םײלנַאּב ןוא טננענַאּב טשרָאקָא ךיא בָאה טָא

 ףניפ ףיוא ןעוועג ,םורד ןיפ רעטעגרַא ןַא ...שטנעמ רעלופטרעװ ַא ;
 ,..שרוח ןּבלַאה ַא ַײרד ;לּכה-ךס ןטרָאד ןסעזעגּפָא ןוא ,טקישרַאפ רָאי
 זַא ךיז ושי5 ,שניימ ריא .טצופעגסיוא יװַא ךיא ןיּב רַאפרעד
 םענעדייז ןטימ ץוּפ םעד האנש-תילֿכּת טנייפ ּבָאה'ֿכ ?ןָא קידנעטש
 ,ןָאטנָא ךיז רע ףרַאד טושּפ ןוא שטנעמַא זיא טוׁשפפ ...שיורעג
 ...ךַאפנייא רעּבָא ,ןַײפ

 מוט ,קוק ןטגנערטשעגנָא ןַא ךיא ףיױא טשפרַאװ רעטומ יד
 :פָאק ןטימ טֿפַארטרַאפ קידנעלקָאש ,לישש טגָאװ ןוא לֿכײמש ַא

 רעד טָא ,טקירדעגוצ טוג ךימ טָאה רע ,םיוא .טזײװ ,ןייג --
 ךיא יװ ,סעפע ךיא ןיּב ןעמעלַא טימ טינ !יַאמ ןטשרע ןופ גָאמ
 ךיז טוה טָא ,טָא ...ןעגנַאגעג ןנעװ ייוצ ףיוא קיטייצנייא שלָאװ
 ןטֿפירעג ַא ןיא טלָאװֿפ יװ ,גנולצולּפ ןוא ,ץילַא ײטשרַאפ'כ זַא ,רימ
 --ךַײא ףיוא קוק ַא וטכ  ...ריא -- טציא ׁשָא/ ...ןלַאפעגנירַא .לפענ
 טנעק ןעשַאּפ ...ךַאז רע ד טָא טימ ךיז טמענרַאפ ןוא ...עטצירפ א
 ..,ךַײא  קנַאד ַא ,םיא טצעש| ריא ןוא -- ריא

 טֿכַאל --!קנַאד רעד ְךייַא רָאג ןיוש טמוק רַאפרעד ,וג --
 | .עימָאס רעדנַאנופ ךיז

 --טנרעלעגסיוא םיא סע ּבָאה ךיא םינ ?רימ םָאװרַאֿפ --
 העטַײװ יז םדער'- ךיא גָאז טָאנ זיא -- .ץפיז ַא רעמומ יד טוט
 ,רעדָא ,טנעָאנ ןוא ךַאפנייא ץלַא רימ זיא'ס רעדָאו-- קידתונשקע
 קיאור ךיא ןיִּב ׁשָא .טַײקכַאפנײא יד ןפַײרנַאּב טינ גנולצולּפ ןעקכ
 .קיאוה יװַא ןינֿ סָאװ ,אדומַא ןָא ךימ טּפַאֿכ גנולצולּפ ןוא
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 עקַאמ ךָאד זיא טציא ןוא ,טַאהעג ארומ ךיא גָאה ןּכעל ץנַאג ַא
 פַאנק טציא אקוד ּבָאה -- ךיא ןוא ...ןָּאה וצ ארומ סָאװ ןַארַאפ
 ..:טינ סע ײששרַאפ5 ?סנידַא םע יא םָאװרַאֿפ ...ארומ  סָאװ

 : :טֿכַארטרַאפ טרעפשנע עיפָאס
 ,ונ ...! ןייטשרַאפ ץלַא היא שעװ ,טַײצ יד ןעמוק טעוופ --

 ...ץיּפ ןצנַאג םעד טָא ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא רימ .טַײצ
 טומ ,עװַאק ןופ לצעט ןפיוא קירָאק םעד ןקעװַא טגייל יז

 רעדנַאנופ ךיז ןטיש רָאה ענעהלָאג עריא ,ּםָאק ןטימ לסײרטַא
 .סיחַא טייג יז ןוא ,ןעלמקַא יד רעּביא ןקָאל עטֿכידעג ןיא

 ,ןוא ,םוא ךיז טקוק ,ץמיז ַא טוט ,ךָאנ ריא קוק העמומ יד
 סָאװ ,ור ןופ דנַאטשוצ סענעפָאלשרַאפ ּכלַאה םניא ,ןעקנַאדעג ןָא
 .סעפעג יד ןעמענּפָארַא ןָא יז טּביױה ,ריא םקירד
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 +ימ ןסעגעג טָאה'מ .יַאלָאקינ ןעמוקעג זיא רענייזַא ריפ םוחַא
 םָאה יז יװ ,טלייצרעד קידנֿכַאק עיפָאס טָאד ,ןסע םייּב .גָאמ
 ?רַאפ ןיפ ןפָאלטנַא זיא םָאװ ,ןשטנעמ םעד טיילנַאּב ןוא טנגעגַאּב
 קידנעעז ,ןענָאּפש יד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע יװ ,גנוקיש
 ןטלַאהעג ךיז טָאה'מ שימָאק יװ ןוא ןשטנעמ ןרעי ןיא ןָאיּפש ַא
 סָאװ ,סניזַא םעּפע ןעװעג ןיא ןָאט ריא ןיא ...רענעפָאלטנַא רעד
 םָאװ ,רעטעּברַא ןַא ןופ ײרעמירַאּב יד רעטומ רעד טנָאמרעד טָאה
 .ןדירפוצ ןיא ןוא טעּכרַא קקיטש ערעווש ַא ןָאטעגּפָא טוג טָאה

 ענעהַײז ,עטיירב עטֿכַײלַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג יז זיא טציא
 דיילק עֿכײװ יד זיא ןדלַאפ עמירַאװ ןיא .רילָאק-לָאטש ןופ דיילק
 ריילק ןקיזָאד םניא .םיפ יד וצ ןעלטקַא יד ןופ ןלַאפעג שער ןָא
 עג -עלעקנוט יװ ןענַײו ןגייא עריא ,רעכעה ןזיוועגסיוא יז טָאה
 | ,רעקיאור -- ןעגנונעװַאּב יד ןוא ןרָאװ

 --גָאטימ ןֿכָאנ ןרייר ןעמונעג יַאלָאקינ שָאה-- עיפָאפ ,וד --
 ןּבָאה רימ ,טפייוװ וד - ...שעּברַא ןַא ךָאנ וצ ןעמענ ןזומ ךיז טסעו
 .דַאמ יד רעּבָא ...ןזָאלוצסױרַא ףרָאד ןרַאפ גנוטייצ ַא טֿכַארטרַאפ
 -עג ןסיהעגרעּביא זיא ןטרָאד ןופ ןששנעמ יד טימ גנורניּב
 ןעק ַאנװָאלינ ַאיעגַאלעמ רָאנ טָא .ןטסערַא עטצעל יד ּבילוצ ןרָאװ
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 ןעמענ טעװ סםָאװ ,ןשטנעמ םעד ןעניפעג וצ יװ ,ןזייװנָא זנוא
 ןרָאפ ריא טימ וטספרַאד .גנוטַײצ יד ןטיײרּפשהַאפ וצ ךיז ףיוא
 יי ...רעכיג סָאװ ןוא ...ןיהַא

 ןרימ -- טָאריּפַאּפַא  קידנרעֿכױה = ,עיפָאפ = שרעפשנע -- שוג --
 ?ַאנװָאלינ ַאיעגַאלעּפ ,  ןרָאמ

 ...ןרָאפ  רימָאל ,עשזיפָאװ .--
 ?טַײװ זיא'ס --
 | ,קיצֿפַא .טסרָאיװ ַא --
 .ןלוּפש למיּב ַא ךיא לעװ טציא ןוא ונ ....!טנֿפײצעגפױא .--

 ?ַאנװַאלינ .ַאיענַאלעּפ .,קיזומ לטיּב ַא ןדַײלרַאפ שנעק ריא
 רָאג טלָאװ ךיא יװ ,טָא -- ןגערפ טינ ריא טלָאז רימ ַײּצ -- .

 קעװַא ךיז טצעז ןוא רעטומ יד טגָאז --: ןעוועג טינ| רעמיצ ןיא
 .זַא ,ןעועג טָאה יז .לקניװ ןיא עּפַאנַאק רענעטַאריצ רעד ףיוא

 ןוא ,טשרמולּכ טינרָאג ריא ןקרעמַאּב רעטסעווש יד ןוא רעדורּב רעד |
 ןַײרַא רדסּכ ךיז טשימ יז ןַא ,םייא טמוק טַײצ רעקיּבלעזרעד ןיא
 .וצרעד ייז ךרוד ןפוהעגסױרַא טקרעמַאּבמוא ,ךערּפשעג רעייז ןיא

 ?עג טנייה ּבָאה'ֿכ ,גנירג -- ןיא מָאד !יַאלָאקינ ,רעה טָא --
 ,רעטסנעפ יד ךַאמרַאפ = .,.טֿפַאד;

 רעקניל רעד םימ ּפַאלק ןלַאװש ַא טוט ןוא ןטָאנ יד טנפע יז
 ?נַאנופ ךיז ןנָאה טֿפידעג ןוא קיטפַאז .ןשיװַאלק יד רעּביא טנַאה
 םָאגַא יז וצ ךיז טָאה ץפיז ןפיטַא טימ .סענורטס יד ןעגנוזעגרעד
 ,טייקליפ ןופ קידנרעטיצ ,ןעגנַאלק ןיא ךייר ,עשָאנ א ךָאנ ןָאטעג
 טימ ךיז ןּבָאה ,טנַאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ יד רעטנוא ןופ
 .פרוד יד ןָאטעג ןָאל ַא ,הנחמ עקירעטיצ ַא יװ ,גנַאלק ןקיטֿכילַא
 ןוא ,ןָאשעג רעטיצַא ןּבָאה ,סעניוטס יד ןופ ןעיירשעג עקיטכיז
 ןרעטמניפ ןפיוא ןעלגיופ ענעקָארשרעד יװ ,ןעלּפַאצ ךיז ןעמונעג
 שינָאמרַאה ןעגנזעג ןּבָאה עֿכלעװ ,רענעט עקירעדינ יד ןופ ןָאמ
 .םירוטש ןופ טרעטַאמרַאפ ,םי ַא ןיפ םעילַאװֿפ יװ ,קנַאלש ןוא
 ןפרעגּפָא זָאלסגנונּפָאה ךיז ןּבָאה דיל רעד ףיוא רעפטנע ןַא טימ
 -עֿכליה ןוא עטיירּב  ןעגנַאלק ערעטסניפ ןופ םעילַאװֿכ עטכידעג
 ןופ הנחמ יד טייקפיש רעייז ןיא ןעגנולשרַאפ יז ןּבָאה עקיד
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 דעד ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ  ,ןצכערק + ,ןגַארּפ ,תונעמ עקידנעגנילק
 ןָאטעג ילֹפַא קידשואי ז טָאה זייונטייצ .דחּפ טומ לופ ,דיל
 ,ןלַאפעג רעדיװ זיא ןוא טפַאשקנעּב ןוא ןגָאלק םֹומ ,ףױרַא ףיוא
 סָארטש ןטֿכידעג ןוא ןקידנעלקַאװ ןפיוא ךיז טגיוועג = ,ןֿכָארלעג
 ,ןוא יז ןיא ןדנואשרַאפ ,ךיז ןעקנורטעג ,רענעשיסַאּב יד ןו
 *ור זָאל-סגנונּפָאה ,ןקיסעמֿכײלג ןֿכרוד קידנפיירכרוד ךיז רעדיוו
 יעצ ,ןעגנַאנעצ  ןוא ןעגנולקעג ,ןסקַאװעג יז זיא ,שיורעג ןקיא
 םָאװ ,רענעט עטכייפ יד ןופ גניאווש ןשיירּב םניא ןרָאװעג .ןסָאל
 ױזַא ץלַא טצכערקעג יז ןּבָאה ןיילַא ןוא .טציולפרַאפ יז ןכָאד

 ,קידנרעפטנע טינ ,טרעטַאמרַאפ קקידנרעװ טינ ,קיאור ןוא קרַאש
 - ...טַײקכעלרעײפ םוש ןָא

 .ומ רעד ףיוא טקריוועג טינ ןעגנַאלק עלַא יד ןּבָאה הליחּתכל
 םָארטש רעייז ןיא ,ךַאלדנעטשרַאפמוא ןעװעג ריא ןענייז ןוא ,רעמ
 טָאה רעוא ריא .והוּכו--והוּת ןקידנעגנילק ַא טרעהעג זױלּב יז טָאה
 רעמיצ ןקישרַאנדײשרַאפ םניא עידָאלעמ יד ןעמענַאּב טנעקעג טינ
 ףױא טקוקעג ז טָאה טלמעדדנַאינלַאה .רענעמ עסַאמ רעד ןופ
 ןפיוא ךיז רעמנוא טגיילרַאפ סיפ יד ,ןפעזעג זיא סָאװ ,ןעיַאלָאקיג
 ןגנערטש סעיפָאס טֿכַארטַאּב ; עּפַאנַאק רעטיירב רעד ןופ קע ןטייווצ
 רעטנוא ןגיוּצעגּפָארַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןריא ּפָאק םעד ןוא ליפָארּפ
 ןמלַאהעג מָאה ןז יד .רָאה ענעדלָאג יד ןופ אֹׁׂשֹמ רערעווש רעד
 לַאוטש ןייא טָאה ןרעמיצ ןטרעלקרַאפ ַא טומ ,,ןֹוא ןייגרַאפ ןיא
 ךיז םעדֿפָאנ ,לטקַא ןוא ּפָאק םעיפָאס ןטֿפױלַאּב םירַאװ רעידפ
 ןעלּפַאצ .ךיז .ןעמונעג ןוא ענַאיּפ ןופ ןשיװַאלק יד ףיוא טגיילעגסיוא
 קיזומ יד .ייז קידנעמענמורַא ,יורפ רעד ןופ רעגניפ יד רעטנוא
 רַאפ טקרעמַאּבמוא ןוא רעמיצ םעד טליפעגנָא רעהעמ ץלַא טָאה
 יװ ,עקידעגנילק ,רענעט יירד .ץרַאה םָאד טקעװעג רעטומ רעד
 ,לֿפײט ןיא !שיפ ענרעּבליז יירד יװ ןּבָאד ,םיטש  סניזַאמ .ַאידעפ
 קידנטױּברַאפ .ךַאלטקניּפ ,ןעגנַאלק יד ןופ םָארטש םניא טניישעג
 ףיוא ןמייוצ םעד רענייא קידנטלַאהרעטנוא ןוא ןרעדנַא םעד רענייא
 ךָאנ ייז םימ טפעהַאּב ךיז טָאה זייוונטייצ ...ךיוה רעקיּבלעזרעד
 סָאװ ,טֿכַאפנייא םעּפע ןעגנוזעג ייז ןּבָאה ןעמַאזוצ ןוא גנַאלק ַא
 העמומ יד .ץרַאה סָאד טעלגעג טמעלקרַאפ ןוא ךַאלדניירפ טָאה

258 



 טָאה ןֹוא גנַאועג רעייז ףיוא ןטרַאװ ,ייז ןריּפשכָאנ ןעמונעג טָאה
 סָאַאֿכ ןקירעטיצ ןופ יז קידנלײטסיוא ,רענעט יד טָא רָאנ טרעהעג
 ...ןרעה וצ טרעהעגפיוא זייופעלפיב טָאה יז ןללעו ,ןעגנַאלק יד ןופ

 םוהּת ןרעטסניפ ןופ ריא ךיז טָאה ,סָאװרַאפ טסואווַאבמיא ןוא
 ,ענעכענהַאפ גנַאל ַא ,הליע ןײא טנָאמרעד םײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ
 .טייקרָאלק רערעשיּבַא טימ טכעלעגפיוא טציא טָאה םָאװ

 קרַאטש ,טלַאנייּב טעפש םיהַא ןעמוקעג ןַאמ ריא זיא לָאמנייא
 טעּב ןופ טרעדײלשעגפָארַא ,טנַאה ַא רַאפ ריא טּפַאכעג ,רֹוּכיׁש
 :טגָאועג ןוא םופ ןטימ טַײז ןיא ןָאטעג ץעז ַא ,דרע'רד ףיוא

 -עג סואימ רימ טזיּב !ןָאװ ,שטָאלָאװפ ,סױרַא ךיד גָארט --
 | ! יג ...1 ןרָאװ

 םַאֿכ ַא קיטסַאה יז טָאה ּפעלק ענַײז ןיפ ךיז ןצישַאּב וצ ידּכ
 ףיוא קידנעייטש ,ןוא ןוז ןקירָאי ייוצ םעד טנעה יד ףיוא ןָאשעג
 רע .רעצנַאּפ ַא טימ יװ ,רעּפרעק ןַײז טימ טקעדרַאפ ךיז ,ינק יד
 ,רענעקָארשעצ ַא ריא ַײּב טנעה יד ןיא ךיז שלּפַאצעג ,טנייוװעג טָאה
 | ,רעמירַאװ ַא ןוא רעטעקַאנ ַא

 רעקידנעווער ןַײז טימ ליאַאֿכימ .ןעירשעג טָאה -- !םױרַא --
 ,םיטש

 .עג ,ךיק ןיא .ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ,,ןעגנחּפשעגפיוא יז זיא
 ןיא דניק סָאר טלקיװעגנייא ,םעציילּפ יד ףוא קַאי םעד טּפַאֿפ
 עמעװרָאּבַא יז זיא ,ןגָאלק ןוא תולוק ןָא ,קידגגייווש ,ןוא ךוש
 ,סַאג ןיא םיֹױרַא ןּבױא ןופ קַאיַא ןוא דמעה ןייא ןיא

 רעד ,עליק ַא ןעװעג ןיא טֿכַאנ יד ,יַאמ ןֹיא ןעוועג זיא'ס
 .נײרַא ךיז ,סיפ יד וצ ןענַאטשעגוצ זיא םַאנ ןופ ּביוטש רעטלַאק
 טלמַאצעג ,ןעירשעג טָאה דנוק סָאד .רעגניפ יד ןשיװצ טֿכַאמעג
 םוצ ןז םעד טקירדעגוצ ,טכהּב יד טקערעגפיוא יז טָאה .ךיז
 ,סַאג ןרעּביא ןעגנַאנעג יז ןיא ,קערש .ןופ טגָאיעג  ,ןוא רעפרעק
 :דניק םוצ לישש קידנעגניז ,,ןעגנַאנעג

 --  ַאפַאאַא - ...ַאַאײא !.. : :
 ןוא ארומַא ןעװעג ריא ןיאס ,ןגָאט ןעמוגעג ןיוש  טָאה'ם

 ײ ןעורעד ,םַאג ןיא םיחַא טעװ ץימע זוּב ,ןטרַאװ וצ הפדחַא
 ףױא ךיז טצעועג ןוא ּפמז םוצ ּפָארַא יז זיא ..;עמעקַאניּבלַאה ַא;
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 ײעג ןוא .סענימָא עגנוי ןופ עמוהג רעטֿפידעג רעד רעטנוא דרע'רד

 ײמוא קידנקוק ,טלַאנ רעד ןופ שליהרַאפ ,גנַאל יז זיא ױזַא ןכעז
 טָאה ןוא ,ןגיוא עטנפעעגרעדנַאניפ-טיירּב טימ ךשוח ןיא ךַאלגעװַאּב
 ענעגייא סָאד ןוא דניק ענעפָאלשטנַא םָאד םגיוועגנייא דחּפ טימ
 :קידנעגניזוצ ,ץרַאה עטלועַאּב

 ...ַאלַאיַא ....ַאזַאײַא --
 ,טכַארּברַאפ ןשרָאד טָאה יז םָאװ ,ןטונימ יד ןופ ענייא ןיא

 יד ןיא קידנעילפקעוװַא ,ןָאטעג לּפַאצ ַא ּפָאק ריא רעּביא ךיז טָאה
 -םוא יז טָאה סָאװ ,לגױפ רעליטש ,רעצרַאװש ַא סעּפע .,ןטייוו

 םיהַא קעװַא יז זיא ,טלעק ןופ קידנרעטיצ .ןּביױהעגפיוא ,טקעוועג
 ויא יז עכלעו וצ ,תולוע עיינ ןוא ּפעֹלק ןופ ןַײּפ םעד ןגעקטנַא

 ..ןרָאװעג שניואוועג ןיז
 -ֿפײלג ַא ,דרָאקַא רעקיֿכליה ַא ץפיז ַא טוט לָאמ ןטצעל םוצ

 .םוִא טּברַאטש ןוא ץפיזַא טוט ,רעטלַאק ,רעקיטליג
 :רעדורּב םעד ליטש טנערפ ןוא םיא ךיֹז טרעק עיפָאס
 ?ריד טלעפעג --
 -- ,טקעװעגפיוא יװ ,רעטיצ ַא טוט ןוא רע טגָאז -- רעייז --

 : ...רעייז

 גנַאלקּפָא רעד טרעטיצ ןוא טגניז טסורּב ןיא רעמומ רעד ייּב
 ,טייזַא ןָא ץעגיע ןוא .קיזומ ךָאנ ךיז טסולג ריא ,ןעגנורענירע ןופ
 : קנַאדעג ַא ךיז טלקיװטנַא

 =דניירפ ,רעטסעוװש ַא ןוא רעדורּ ַא ...ןשטנעמ ןּבעל טָא --
 שינ טקנירט ןעמ ,טינ ךיז טלדיז ןעמ ...קיזומ  ...קיאח ,ךַאל
 ןּכָאה יז ןוא ...ןמיּבַא רעּביא טינ ךיז שגירק ןעמ ,ןפנַארּב ןַײק
 סָאד יװ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןעלשַאּב וצ שינ גנַאלרַאפ ןַײק רָאג
 ...ןּבעל ןקידכשוח ןופ ןשטנעמ ַײּב ךיז טפערט

 מעמּכ ,ליפ טרעֿכיה יז .סָאריּפַאּפ ַא קיטסַאה . טרעֿפױר עיפָאכ
 יי | .טלַאהּפָא ןָא
 טַאהעג ביל רעייז ַאיטסָאק רענעּברָאטשרַאפ ןַײמ טָאה סָאד ==
 ,ןליטש ַא רעדיװ טמענ ןוא ךיור םעד קיטסַאה טיצרַאפ ,יז טגָאז --
 .םיא רַאפ ןלֹיּפש וצ טַאהעג ּבָאה'ֿכ ביל יװ -- .דרָאקַא ןקיטעמוא
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 ...ץלַא ףיוא ןפירּפָא ךיז טגעלפ ,ןעװעג זיא רע רעקיליפנייפ ַארַאמ
 | ...ץלַא טימ ןעוועג  לופ

 ַײּב ךרוד טילפ -- ...סוא שזַײװ ,ןַאמ ןנעװ ךיז טנָאמרעד --
 ...טלֿפײמש יז ןוא -- קנַאדעגַא רעטומ רעד

 ליטש טדער ...ןּבעגעג רימ טָאה שטנעמ רעד קילג לפיוו --
 ןופ ןעגנַאלק עליטש טימ ןעקנַאדעג עריא קידנרינַאּפמָאקַא ,עיפָאמ
 םיא ןיא טָאה דימּת ...ןבעל טנָאקעג טָאה רע יװ -- .סענורטס יד
 ..,דיירפ עקידעּבעל ,עשידניק ַא ,דיירמ ַא טנערּבעג

 ויא ןוא רעליא ךיז רַאפ רעמומ יד טרזח ...עשידניק ַא) --
 ...וצרעד םיּככִמ

 ניז ַא -- .לדרעּב ןייז קידנּפוצ .,יַאלָאקינ טגָאז -- ,ָש  ...ָאי --
 ...!המׁשנ עקידנעג

 ,םָאריּפַאּפ םענעּביױהעגנָא םעד דעדַײלש ַא ץעגרע טוט עיפָאמ
 :ז טנערפ ןיא רעטומ רעד וצ םוא  ךיז טרעק

 ?טינ ךייַא טרעטש למוט ןיומ --
 ?טנע ,ןגרָאּברַאפ טינ ןעק יז ןללעװ ,םורדרַאפ ןטֿכײל ַא טימ

 :רעמומ יד שרעֿפ
 ...טשינרָאג יײטשרַאפ ךיא ...ןגערפ טינ ךיא טלָאז ךימ --

 ..ךיז רַאפ רעלק ןוא רעה ,ךימכ ץילֿפ
 טינ ןעק'ס -- .עיפָאפ  טגָאז -- ! ןיײטשרַאֿפ (טוומ  ריא = ,ןייג ---

 ,ךָאנ טּפיוהרעד ןוא ....קיזומ ןייק ןייטשרַאפ טשינ לָאז יורפ ַא ,ןַײז
 ...טמעלקעצ ןיא יז ןעװ

 טסַײרפ ןיא ,ןשיזַאלק יד. רעּביא ּפַאלק ןקרַאטש ַא טוט יז
 ץימע יװ ,יירשעג רעֿפױה ַא רעגניפ עריא רעשנוא ןופ םױרַא ךיז
 ןָאמעג םיוטש ַא םיא טָאה סָאװ ,םַײנ עֿכַאלקערש ַא טרעהרעד טלָאװ
 -רעד .גנַאלק ןקידנרעטישרעד סעד טָא ןסיועגסױדַא ןוא ןצרַאה ןיא
 ץעגרע ךיז ןפרַאװ ןוא ןעמיטש עגנוי לּפַאצ ַא ךיז ןעוט ןקָארש
 ,םיטש עקידנרָאצ ,ץעֿכױה ַא טיירש רעהיװ ןוא .,ןרָאלחַאפ ,קיטסַאה
 , ןפָארטעג טלָאװ קילנמוא ןַא יװ ,םיוא טעז'ס ...ץלַא קידנֿכליהרַאפ
 ךָאנרעד ...ןרָאצ דָאנ ,ןגָאלק ןַײק טיג רע טָאה ןפורעגסיױרַא רעבָא
 טָאה רע ,רעקרַאשש ַא ,רעֿכַאלדניירפ ַא ץימע ןויװַאּב ךיז טָאה
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 קידנפור ןוא קידנדײדנַײא ,דיל ענייש ,עֿכַאפנײא ןַא ןעגנוזעגפיוא
 טעשטרובעג ןּבָאה טקיטשרַאפ ןוא טקידילַאּב ,םיא ךָאנ ןײגוצֿכָאג
 ...םענורטסיסַאּב יד ןופ ןעמיטש יר

 -נעגניז ןופ םילפרעּביא ןַא קידנעִיװ ,גנַאל טליּפשעג טָאה יז
 ןיא טקעװרעד ,רעמומ יד טנערעגפיוא טָאה סָאד ןוא ,ןעגנַאלק עקיר
 .םיױרַא ,קיזומ יד ָאד טדער סָאװ ןופ -- ןגערפ וצ גנַאלרַאפ ַא ריא
 ךַײלג ןרעװ סָאװ ,ןעקנַאדעג ,ןליפעג ,ןטלַאטשעג עקידלּפענ קידנמור
 טרָא םעד ּפָא ןשערט דחּפ ןיא רעורט .ערעדנַא טימ ןטיּברַאפ
 רעמיצ ןיא ,ךיז טֿפוד סע ,דיירפ רעקיאור רעקידנעניישפיוא רַאפ
 םוטעמוא ןעגנירד יז ; לגיופ ערַאּבקרעמַאּבמוא הנחמ ַא םורַא טרעטַאלפ
 ןקיאהמואַאּכ ,ןעלגילפ עטרַאצ םימ ץרַאה סָאד ןָא ןריר ,ןייֵרַא
 טפור סָאװ ,םעּפע ןגעװ טסנרע ןעגניז ןיא ןליּפש ,ןטסיירט ןוא
 -םיוא טינ ןעקימ עכלעװ ,ןעקנַארעג ןצרַאה ןיא ױרַא קידנליװ טיג
 -עפָאה עקידלּפענ טימ ץרַאה סָאד ןרעטנומ ןוא רעשרעװ טימ ןּפַאֿכ
 .קרַאטש ןוא שירפ סע ןעלטרעצ  ,ןעגנונ

 =םױרַא גנַאלרַאפ ןליואװ ןטימ ליפ טרעװ ץ'רַאה סרעטומ רעד
 ףעמעלַא ללֿכּב ןוא ןשטנעמ ייװצ יד טֶא םטוג טעּפע ןגָאװצ
 ךיז טליפ ןוא קיוומ רעד ןוֿפ טּבױשרַאפ ,לישש| טלֿכײמש יז
 | - .ןדייּב יז רַאפ סקיטיונ םעפע ןָאמ וצ קיאייפ

 ףיטש טייג ןוא ןָאט ןעק'מ סָאװ -- ןגױא יד טימ טֿכוז יז
 .רַאװָאמַאס םעד ןלַאמ ךיק ןיא סױרַא

 רע ;ריא ייּב ןלַאפרַאפ טינ טרעװ גנַאלרַאפ רעד רעּבָא
 ,ייט קידנמיגנָא ,ןוא ןצרַאה ןיא קירתונשקע ןוא ךיילג ךיז טלּפַאצ
 טלָאװ יז יװ ,ןגעלרַאפ טלֿכיימש ןיא ,ךיז קידנגערפיוא ,ז שדער
 ,טַײקֿכַאלטרעצ רעמירַאװ ןופ רעטרעוװ יד שימ ץרַאה פָאד ןּבירעגּפָא
 ,ייז ןוא ךיז שלייטעג סָאמ רעֿכײלגַא ןיא טָאה יז עֿכלעװ

 זיאס ,ץלַא ןליפ ,ןּבעל ןטֿפשוחרַאפ ןופ ןשטנעמ ,רימ --
 ןפיוא זנוא סע שגיל  ןסיגוצסיוא ץרַאה סָאד רעווש| ,רעּבָא ,זנוא
 ןענעק ןגָאזסױהַא ןוא רימ ןעײטשרַאפ  ןיטשרַאפ סָאװ . ,ןסיועג
 -עג ערעזנוא ףיוא זגרּכ רָאג רימ ןרעװ טפָא זַא יזַא .טינ רימ
 ןפיוא ףױרַא זנוא ןעגנערּכ עֿכלעװ ,יד ףיוא .ךיוא ןוא ; ןעקנַאד
 ןנעל סָאד .ךיז ןיפ יז ןגָאי ןוא םעּכ ןיא הימ ןרעװ ,קנַאדעג
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 ןעורּפָא ןוא ןטַײז עלַא ןופ טכעטש ןוא טגָאלש -- קיאחמוא ךָאד זיא
 --ףיוא ןרעדָאפ ,המשנ יח ןקעװ ןעקנַאדעג יד ןוא ...ךיז טליוו
 ! קיק

 יעליײא ןיא קידנשיװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא טרעה יַאלָאקינ
 טנפעעצ טיירב ןעוָאסַאלװ ףיוא טקיק עיפָאס ןוא ,ןלירּב יד שינ
 .טיוא ךיז טשעל סָאװ ,סָאריּפַאּפ ןָא קידנסעגרַאפ ,ןגיוא עסיורג יד
 טַײצ ןופ ןוא םיא וצ טַײז ַא םימ ,ענַאוּפ רעד ייּב ןפעזעג זיא יז
 רעגניפ עניד יד םומ ןש'יװַאלק יד רעּניא טּפַאלקעג ליטש טַײצ וצ
 =נײרַא קיטֿפױרָאפ ךיז טגעלפ דיָאקַא רעד .טנַאה רעטכער רעד ןופ
 טליהעגנייא ,ךיז קידנלייא ,טָאה עֿכלעװ ,דייר םרעטומ רעד ןיא ןסיג
 ,רעטרעװ עקיצרַאה ,עטושּפ ןיא ןליפעג עריא

 ןגעה ,ךיז ןגעװ ןגָאז סעפע ןענעק ךיא לעװ טציא טָאו --
 ןיטשרַאפ ןוא ...ןּבעל םָאד ײטשהרַאפ'ֿפ לַײװ ...ןשטנעמ ערעזנוא
 וצ טַײקֿכַאלגעמ יד ןעמוקַאּב ּבָאה'ֿכ ןעװ ,ןּבױהעגנָא ךיא גָאה
 ןעװעג םינ ןיאס זַא ,יװַא טּבעלעג ךיא ּבָאה רעירפ ,ןֿכַײלגרַאפ
 ?נייא עלַא ךָאד ןּבעל הֿביֿבס רעזנוא ןוא .ןֿכױלגרַאפ וצ סָאװ טימ
 יװ ,םוא ךיז קוק ,ןּנעל ערעדנַא יװ ,ךיא עז טציא ןוא ,קיטרַא
 ...רעווש ,ךיז ןענָאמרעד וצ רעטיּצ זיאס -- ןוא טּבעלעג ןײלַא בָאה'ֿכ
 ןליפַא ךיז ןעמ לָאז ןוא ,ןרעקמוא טינ ןּבעל סָאד ןעמ ןעק קירוצ ,ונ
 ...ןעניפעג טינ ןיוש ןעמ טעװ טנגוי ןייק -- ןרעקמוא

 :רעטַײװ יז טדער םיטש רעקירעדינַא טימ/
 ףרַאד רשפא ,ףרַאד'מ יװ ,טינ טעּפע ךיא גָאז ,רשפא --

 ןײלַא םע ךָאה טסייװ ריא לַײװ ,ןגָאז שינ ןצנַאגניא רָאג םע ןעמ
 ךָאד ריא טָאה סָאד ..:ךיז רַאפ ךָאד הייר ךיא רעּבָא ...ץלַא
 ...ךיז טימ ייד ןייא ןיא טלעטשעג ךימ

 ריא ןיא ןעגנולקעג ןּבָאה טײקרַאּבקנַאד רעקידיירפ ןופ ןרערט
 טָאה ,ןגױא יד ןיא קֿכיײמש ַא טימ ייז ףיוא קידנקוק ,ןוא םיטש
 :טגָאזעג יז

 ריא ,ןקעלּפשנַא ךייַא רַאפ ץרַאה סָאד רימ  ךיז טליוו'פ --
 !ךייא ׁשניװ ךיא סטוג ליפיװ ,ןעז טלָאז

 טכַאמ ֿבוט:םוי ַא -- יַאלָאקינ ליטש טגָאז -- םע ןעעז הימ = ;
 , .זנוא ריא
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 טזָאל ןוא יז טלֿפײמש --? ךיז טֿפוד רימ סָאװ ,טסייוו ריא --
 ךייר ,ןענופעג רצוא ןַא ּבָאה'ֿכ ,ךיז טכוד רימ -- םישש יד ּפָארַא
 טיײקשירַאנ ןיימ ,תועמשמ ז ןעקנעשַאּב ןעמעלַא ןעק ןוא ...ןרָאװעג
 ...םליפשעגרעדנַאנופ ךיז סע טָאה

 ,עימָאס טמנרע טגָאז --!יװַא טינ טדער --
 רעדיװ טָאה ןוא גנַאלדַאמ ריא ןקיטעזנָא טנעקעג טינ טָאה יז

 טָאה ןוא ןעועג םַײנַא ריא רַאפ ןיא סָאװ ,םָאד יז וצ טרערע
 ןעמונעג יז טָאה ךָאנרעד .קיטכיװ רעיוהעגמוא ןזיועגסיוא ריא ךיז
 ןקירלודעג ןוא תולוע ןיא ןּבעל ןעמירָא ריא ןגעװ ,ךיז ןגעװ ןלייצרעד
 / טנעלפ ,ןקַאהמָא ךיז לָאמַא טימ טגעלפ -- ןוא טלייצרעד ,ןדייל
 ןוא ןיײלַא ךיז ןופ טײזַא ןָא פא טערט יז זַא ,ןטכוד ריא ךיז
 ...ןרעדנַא ןַא ןגעװ רָאג סעּפע טרער

 ריילטימ ןֹפ ליימש ַא טימ ,םעּכ ןָא ,רעטרעװ עמושּפ ןיא
 ,עקיטרַאניײאַא ייד רַאפ שלקיװעגרעדנַאנפ יז טָאה ,ןּפיל יד ףיוא
 סנַאמ םער קידנענעכערסױא ,געט  עקירעייהט ןיפ הליגמ עייהג
 ,תֹוּבה עקיטשינ יד ןיפי ןעועג םמּתשִנ ןיילַא דיא ןוא ,פעלק
 :ץגייא רעד ךיז שרעדנואועג ןײלַא ,וצרעד ןעגנעהּב ןגעלפ סָאװ
 ...ןדנעוװוצּפָא יז מיוקיאייפמוא רענ

 ,טַאוקרעמפיוא ,טייהרעקידנגייווש טרעהעגסיױא יז ןּגָאה עדויּכ
 שעג רעטושּמ רעד ןיא ןגעלעג ןיא םָאװ ,ןיז ןפיט ןופ .טקירלעג
 ,המהּב ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ ןֿכלעװ ,ןשטנעמַא ןופ עטכיש
 רַאפ ךיז טליפעג קידלודעג ןיא גנַאל ןיײלַא .ךיוא טָאה רעֿפלעו
 עריא ךרוד  ןדייר סנּנעל רעטנזיוט ,טכודעג .ךיז טָאה'ס ,טניױזַא
 ױ םָאװ טימ ,ץלַא ןעװעג זיא ךַאלטנייװעג ןוא שש --ןצפ על
 ןַא טּנעלעג טָאה קידעֿכָאװ ןא ךַאפנייא ױזַא רעּכָא ,טּבעלעג טָאה
 ויא עטפישעג ריא ןוא ,טלעװ רעד ףיֹוא ןשטנעמ לָאצ ערעיוהעגמוא
 גנוטיידַאּב יד ןעמוקַאב ,ןגיוא ערעייז ןיא .רעשיירּב .ץלַא .ןרָאװעג
 ןפיוא םנגייּמנלע יד טלעטשעגקעװַא טָאה יַאלָאקינ ...לָאֿבמיס ַא ןופ
 ךַאלגעװַאּבמוא ןוא טנעה יד ףיוא ּפָאק ןטימ ךיז טרַאּפשעגנָא ,ׁשיט

 -ומשזרַאפ עטגנערטשעגנָא טימ ריא ףיוא שקיקעג ןלירּב יד ,ךרוד -
 - קוטש ןופ לשנעו ןפיוא טנעלעגּפָא ךיז טָאה עיפָאק ,ןגיוא עשער
 ןָאמ למרומַא סעּפע ,ןָאט רעטיצ א טַײצ וצ טַײצ ןופ טגעקפ ןיא



 ןרָאװעג ןיא םינַּפ ריא .ּפָאק ןטימ ויטַאגענ קידנעלקָאש ,ךיז רַאפ
 .ןרעֿכױה וצ טרעהעגפיוא טָאה יז ןוא רעֿכילּב ןוא רערעגָאמ .ךָאנ

 טָאה רימ ,ךַאלקילגמוא טליפרעד ךיז ךיא ּבָאה לָאמניא --+
 ןעמונעג ליטש יז טָאה ...רעביפ ַא -- זיא ןּבעל ןַײמ זַא ,טכודעג ךיז
 םעניילק ַא ןיא ןעװעג ןיא סָאד -- .ּפָאק םעד קידנזָאלּפָארַא . , ןדייד
 סָאװ ןעװעג טינ .טקישרַאפ ךימ טָאה'מ ןיהואו ,לטעטש:זיירק
 ּבָאהֿכ ...ןײלַא ךיז ןופ רעסיוא ,ןרעלק וצ סָאװ ןופ ,ןָאמ וצ
 וצ םָאװ קידנגָאה םינ ,ןוא ןקילגמוא עלַא עניימ טגײלעגנעמַאזוצ
 ןללעװ ,ןטַאמ ןטימ ךיז טגירקעצ -- טָא : יז ןגעװּפָא ןעמונעג .,ןָאמ
 ,טקידיױלַאּב ןוא ןסָאלשעגסױא עױַאנמיג ןפ ,טַאהעג ביל ָּאה'ֿכ
 טסערַא ,ןעװעג טנעָאנ רימ ןיא סָאװ ,רֿכח ַא ןופ הדיגּב ,הסיפּת
 ןוא ...םיומ סנַאמ םעד ,גנוקישרַאפ ןוא המומּת רעדיװ ,ןַאמ ןופ
 --ׁששנעמ רעטסֿפילקילגמוא רעד זַא ,טֿכיהעג ןַאד רימ ךיז טָאה'ש
 ןענַײז --ליפיוזַא לָאמ ןעצ וליפַא ,תוחצ עניימ עלַא רעּבָא ...ךיא ןיִּב
 ...ַאנװָאליג ַאיעגַאלעּפ -- ןּבעל רעיא ןופ ׁשרוה ןייא ןגעק טשינרָאג
 ...ןרָאי ןומ ךשמ ןיא גנוגינַײּפ עֿכַאלנעט-גָאט .ַאזַא !םינ טשינרָאג
 ?ןרַײלג וצ תוחוּכ יד ןשטנעמ ןּפעש או

 ,ַאװָאסַאלװ ץפיז ַא טימ טרעפטנע -- !טניואוועגוצ שהעווימ --
 ךיז טפור-- !ןּבעל סָאד טָא ןעקיֿפ -- טכוחעג ךיז טָאה רימ --

 טינ ,ךוּב סָאד טינ םיא ןגעװ טדער'פ ןעװ רעּכָא -- .יַאלָאקינ ּפָא
 םָאד טָא ,טציא יװ יַא רָאנ -- עניימ ןקוהדנייַא ענעפרָאװעצ יד
 .יילק יד ןענַײז ךַאלקערש ןוא !ךַאלקערש רימ טרעװ -- ןײלַא ןּכעל
 עכלעװ ןופ ,ןדנוקעס יד ,עקיטשינ סָאד ןיא ךַאלקערש .,ןטַײקיג
 ...ןרָאי ןעמַאזוצ ךיז ןגייל'ס:

 -מורַא ,ןסקַאװעג ,םעומש רעד ןסָאלּפעג ןיא טֿפַארטעגניא
 טָאה רעטומ יד ,ןּנעל עטכשוחרַאפ סָאד ןטייז עלַא ןופ קידנּפַאֿכ
 ךשוח םַנופ קידנעיצפיורַא ,ןוא תונוחכז עריא ןיא טמיטרַאפ ךיז
 יז טָאה ,תולװע עניילק עכַאלנעטנָאט טַײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ:
 ןכלעװ ןיא ,ליורג ןעמומש  ןגיזיר ןופ דליּב ןרעװש;ַא ןפַאשעג
 :טגָאועג יז טָאה ךַאלדנע .טנגי ריא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןיא'פ

 !ןעהוצּפָא ךיז .ךייא .טייצ ...טדעררַאפ  ךייא .ּצָאה'ֿפ .,יַא --
 ...ןלייצרעדסיוא טינ ןעמ ןעק ץילַא;



 ריא םימ טנגעזעג ךיז ןּבָאה רעטסעווש יד ןוא רעדורּב רעד
 טָאה יַאלָאקינ ןַא ,טֿפודעגסױא ךיז טָאה ריא .טייהרעקידעגייווש
 ןָאפעג קירדַא רעטסעפ ןוא דימּת יװ ,רעקירעדינ טגיױנרַאפ ךיז
 ,ןייֵרַא רעמיצ ןיא ןיּב טיילנַאּב ריא טָאה עיפָאס ןוא .טנַאה היא
 :טגָאזעג ליטש ןוא ריט ןיא טלעטשעגּפָא ךיז

 !טֿכַאנ עטוג ַא ...םיוא ךיז טוה --
 עירג יד ןוא טַײקמירַאװ טימ טייװעג טָאה םיטש ריא ןופ

 ...םינַּפ םרעטומ רעד טלטרעצעג ךייוו יזזַא ןּכָאה ןגיוא
 עריא ןיא ףיימש טקירד ,טנַאה רעד רַאפ ןעיפָאס יז טמענ

 :טרעפטנע ןוא טנעה
 !ךייַא קנַאד ַא --

 זע
 םימ ןסעומש עֿכַאלרעהפיואמוא ןיא רעּבירַא זיא יירד גָאמא

 טָאה םָאװ ,רֿבע ןגעװ ןעגנולייצרעד ןיא ,ןעיאלָאקינ ןוא ןעיפָאמ
 -םיוא רעד ןופ קעד םנופ ןּביױהעג קידתונשקע ןוא טגערעגפיוא ךיז
 ןָא טּמַאֿכ רֿבע םעד זַא ,טֿפודעג ךיז טָאה'ס ; המשנ רעטכַאװעג
 יד ןוא .ןעגנורעלקרע טרעדָאֿפ רע ןוא ןײלַא ךיז רַאפ לױרגַא
 רעטסעװש יד ןוא רעדורּב רעד רעכלעװ טימ ,טַײקמַאזקרעמּפיוא
 העטיירּב ץלַא טָאה ,דייר םרעטומ רעד וצ טרעהעגוצ ךיז .ןּבָאה
 הערעטסניפ רעגנע רעד| ןופ םע טײרפַאּב ,ץרַאה  ריא .טנפעעג
 .ןטמַאק-טמורּב

 יז ןעיַאלָאקינ רַאפ ןענַאטשעג ןענייז גָאט ןטהעפ ןפיוא ןוא
 ןיא ,ךַאלּבייװ עשיטָאמש עמירָא  ייווצ יװ ןָאשעגנָא ,עיפָאס ןוא
 ףיוא סעברָאמ טימ ,ןקַאי ןוא .ךַאלדיילק ענענוטרַאק ענעגָארטעגּפָא
 םויטסָאק ןקיזָאדמעד ןיא .טנעה יד ןיא םנקעטש ןוא םעציילּפ יד
 טָאה םינּפ רעכייקּב ריא ןוא רעקירעדיג ןעזענסיוא עיפָאכ טָאה
 ,רעגנערטש  ןזיוועגסיוא

 יַאלָאקינ היא טָאה ,רעטסעװש רעד טימ ךיז ןענעגעזעג םַַײּב
 טקרעמַאּב רעדיוװ טָאה רעטימ יד ןןוא ,טנַאה יד ןָאטעג קירד ַא ףייטש
 ,ךיז ןשיװצ ןעגנואיצַאּב עהעייז ןופ טייקיאה ןיא טײקַאפנײא יד
 ךיז ןעיצַאּב ןוא ,רעטרעװ עֿכַאלדניירפ ןַײק שיג ,ןשוק ןַײק שינ
 ואװ ,ןטרָאד .קידװעגרָאז ,קיצרַאה זַא ןרעהנַא םוצ רענייא ךָאד
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 עכַאלטרעצ טפָא ןדייר ,ךס ַא ןשטנעמ ךיז ןשוק ,טּנעלעג טָאה יז
 ֹק ק קירעגנוה יװ ,ןרעדנַא םעד רענייא קידנעטש ןסייּב ןוא ,רעטרעוו
 ' יי - - , : יה ,םטניה

 ןסַאג יד - ןעגנַאגעגֿפרוד ייהרעקידעגייווש ןענייז ןעיורפ יד
 : יא טירמ טזײרּפשעג ןוא דלעפ ןיא םירַא ,טָאמש רעד ןופ
 ןעייר ייוצ ןשיװצ געװ םענעטָארטעגסױא .,ןטיירּב ןרעביא טירט
 .סעזָאירעּב עטלַא

 .ןעיפָאס העטומ יד טגערפ --? ןרעװ דימ םינ טשעװ ריא --

 םינ רימ ןיא'ס !ןעגנַאגעג ךיא ןיּב קיניײװ / ,טניימ | ריא .--
 : ,..שורח ןַײק
 טמירַאּב ךיז טלָאװ יז יװ ,לֿכײמשַא טימ  ,ךַאלירפ ןוא == |
 "רעד עיפָאס טמענ ,טייהדניק ריא ןיפ ןעיירעפיטש עליואו טימ
 טנעלפ ריא .טעּברַא רערענָאיצולָאװער ריא ןגעװ רעטומ דעד ןלייצ
 ,םַאּפ ןרמערפ ַא ףיוא ,ןעמָאנ ןדמערפ ַא ףיוא ןּכעל וצ ןעמוקסיוא
 עטרעװרַאפ ןרוּפ ןריפ ,םענָאּפש ןופ ךיז ןטלַאהַאּב ,ךיז ןָאטרעּביא
 ןֿכַאמ םירֿבח עטקישרַאפ ןפלעה ,טעטש/ ענעדײשרַאפ רעביא רעכיּב
 יעג ןיא הריד היא ףיוא .דנַאלפױא ןייק ייז ןמײלנַאּב ,הטילּפ יד
 ןעמרַאדנַאשז יד תעשּב ןוא ,יירעקורד עמיײהעגַא טנדרָאעגנייַא ןעוו
 ,עיזיווער ַא ףיוא ןעמוקעג ןענייז ןוא ןופרעה טסואוורעד ךיז ןּבָאה
 ןָאמוצרעּביא .ךיז ןעמוק רעייז רַאפ טינימ ַא ןיא ןזיװַאּב םייק יז טָאה
 ןופ רעיוטמ םייּב קידנעגענַאּב ,קעװַא זיא ןוא  ,לדיימטסניד ַא רַאפ
 טֿכיט םעניד א טימ וױלּב ,לטנַאמַא ןָא ,ױזַא ןוא ; טסעג יד זיוה
 ,רעטניװ יז ןיא ,טנַאה ןיא טפַאנ ףיױא ךעלּכַא ןוא ּפָאק ןפיוא
 גערּב ןופ טָאטש עצנַאג יד ןעגנַאגעגֿכרוד ,טסָאהפ ןקרַאטש ַא ןיא
 םָאמש עדמערפ ַא ןיא ןעמוקעג יז ןיא לָאמ ןטייווצ ַא .גערּב זיּב
 יז טָאה ,ּפערט ןסיוא ןעװעג ןייש זיא יז ןעו ןיא ,עשנַאקַאּב וצ
 קירוצ ךיז ןרעקמוא .עיזיװערַא רָאפ טמוק יז ייּב זַא ,טקרעמַאּב
 ןעגנולקעגנָא טסיירד יז טָאה ןַאד ,טעּפש וצ ןעוועג ןייש ןיא
 .עשט ןטימ קידנעײגנײרַא ,, ןוא ,רעקירעדינ ןרָאג ַא טימ רישא ןיא
 היא ייז טרעלקרע קיצרַאהנפָא ,ןשטנעמ עטנַאקַאּבמיא וצ ןַאדָאמ
 | :ענַאל
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 ןכערֿפ רָאנ ,טליװ ריא ּבייא ,ןּנעגסױרַא ךימ טנעק ריא --
 .ייז וצ טגָאזעג רעֿכיז יז טָאה -- ןָאמ טינ סע טעװ ריא זַא

 "עג טינ טֿכַאנ עצנַאגַא ןוא ןקָארשרעד רעייז ךיז ןּבָאה יז
 וצ ןָא ןעמ טפַאלק טָא-טָא זַא ,עגר עדעי קקידנטרַאװ ,ןפָאלש
 יז ןּנעגוצסיױרַא ךיז ייּב ןלעוּפ טנעקעג טיג ,רעּבָא ,ןּבָאה יז .ייז
 *עג ריא טימ ןעמַאזוצ ייז ןּנָאה ירפרעדניא ןוא ,ןעמרַאדנַאשז יד
 ,עקשינמ ַא יװ ןָאמעגרעביא ,יז זיא לָאמנײא ןוא יז ןופ קזוח טכַאמ
 סָאװ ,ןָאיּפש ןטימ קנַאב ןייא ףיוא ןוא ןָאגַאװ ןייא : ןיא .ןרָאפעג
 םימ טמירַאּב טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה רע .טריּפשעגֿכָאנ יז טָאד
 .טעּברַא ןַײז שוט רע יױזַא יװ ,ריא טלייצרעד ןוא טַײקטקישעג ןייז
 ןמייווצ ןיא גוצ ןקיּבלעז ןטימ טראפ יז זַא ,רעֿכיז ןעװעג ןיא רע
 ןמויצרער ןוא .עיצנַאטס "ערעי א ןײגסױרַא רע טגעלפ ,םַאלק
 :קידנעמוקקירוצ ,ריא

 יז .ןפָאלש טגיילעגוצ ךיז ,תועמשמ ...טינ ךיז טעז יז --
 יװ ױזַא טָא ,ןּנעל רעווש ַא ךיוא ...ךיוא ךָאד ךיז ןרעטַאמרַאפ
 ! סרעזנוא

 טלטרעצ ןוא טַֿאל ,ןעגנולייצרעד עריא רעמומ יד טרעה
 .טסעפ ןוא טֿפײל עיּפָאס טָאה ,ערַאד ַא ,עֿכױה ַא .ןגיוא יד טימ יז
 ןיא ..םימ עקרַאטש ,עקנַאלש עריא טימ געװ ןרעּביא טזיײרּפשעג
 .נומ רעּבָא ,ןטקיטשרַאפ סָאװטע .ןיא ,ןדייר ריא ןיא ,,גנַאג יא
 וניפ רעכיילג רעצנַאג ריא ןיא ,אפוג םיטש רעד ןופ גנַאלק ןרעמ
 טו ןוא טַײקטסײרד עכַאליירפ ,טנוזעג קיטסייג ךסַא ןעוועג זיא
 טימ טקוקעג ץלַא ףיוא ןּבָאה ןגיוא עריא .םייר ךָאנ פול ר

 ױ  טָאה סָאװ ,םנױזַא) סעּפע ןעועג םושעמוא ןוא קילּב |
 .החמש רעגנ טימ טייג

 ,ןעירשעג יז טָאה --!ענסָאס עליואו .ַארַאס  ,רָאנ שעז --
 פא ךיז טלעטש רעטומ יד .םוּבַא ףיוא רעטומ רעד קידנזײװנָא
 יװ ,רעטֿכידעג שינ ןוא רעכעה שינ זיא ענפאק יד - טקק יא

 .ערעד
 ,לֿכײמש ַא טימ יז שרעפשנע -- !םיוּב רעשניה ַא ,השקשנ --

 ןרעביא רָאה עיהג יד שמ יז טליּפש טניװ רעד יװ ,טעז ןוא
 .יורפ רעד ןופ רעוא
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 ףַאלעדנױרק עקידנרעטיצ יד טעלגעג טפַאשביל טימ רעגניפ עֿפיג
 .ןייש ןוא ?יטִׁש ,ןעגנוזעגרעטנוא סעּפע טָאה ןוא

 ?םופ ,ייז ןגָאירעּביא ןוא ןגעקטנַא ןעמוק יז ןגעלפ םִירעיױּפ
 :ןגָאז ןגעלפ ןוא ,רערָאפ ןוא רעייג

 +געװ ןיא ךייֵא םולׁש -- =
 טָאה ךייו  ,ןוזיסגנילירפ  ,עכַאלדניירפ יד טנערּכעג טָאה'כ

 ךיז טָאה געװ ןופ ןטייז יד ייּב  .טייקפימ = עיולּב יד טניישעג
 ,רעדלעפ יד טנירגעג ןּבָאה לעה ,דלַאװײלדָאנ רעלעקנוטַא ןגיוצעג
 םירַאװ טָאה טפול עקיכעּפ ,עטכידעג יד ,ןעגנוזעג ןּבָאה ןעלגיופ
 .ןקַאּב יד טעלגעג טהַאצ ןוא

 רעד וצ ץרַאה סָאד טפוטשעג רעטנענ ךָאנ טָאה ץלַא סָאד
 ,קירנליװ טינ ,ךיז טָאה -עטומ יד ןוא ,רָאה עדנָאלּב יד טימ יורפ
 רעּבָא .טירט ןיא טירמ ןייג וצ קידנעימַאּב ךיז ,,ריא וצ טעילושעג
 םעּפע ןסיירכרוד גנולצולּפ דייר םעיפָאס ןיא ךיז טנעלפ זיײװנטייצ
 יװ ,רעטומ רעד ןזיוועגמיוא טָאה סָאװ ,ספרַאש ,םקידנעגנילק וצ
 : קנַאדעג ןקידעקערש ַא ריא ןיא טקעװעג ןוא .קירעּביא

 ...ןעליַאלימ ןרעװ ןלעפעג טינ טעװ יז --
 םדערעג רעדיװ עיפָאפ ןיוש טָאה םֹורַא ונימַא ןיא רעּכָא

 טײמש-עּבילַא טימ ריא טָאה רעטומ יד ןוא ,קיצרַאה ,טוׁשפ
 .ןגיוא יד ןיא טקוקעג

 ,ץפיז ַא טימ יז טגָאז --!ךָאנ טַײז .ריא גנוי יװ --
 סיוא שפור--:!רָאי קימיירד ןוא ייווצ טלַא ןיוש ןיּכֿכ ,,ָא --

 .עיטָאכ

 : .טלֿכיטש .ַאװָאסַאלװ
 .רעטלע ךָאנ סיוא ריא טעז יזַא ...ךיא ןיימ סָאד טינ --

 ,םיטש רעיא טרעה'מ ןוא ןגוא ערעייא ןיא קוק ַא טוש'מ זַא רעּבָא
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 רעיא .ןעװעג לדיימ ַא ךָאנ שלָאװ דיא יװ ...רעדנואװַא ןָא טּפַאֿכ
 .טלֿבײמש -- ךייא ייּב ץרַאה םָאד ןוא ,קיאורמוא ןוא רעווש זיא ןּנעל

 טינ ךיז ןעקיֿכ ןוא רעװש ןַײז לָאז רימ ,שינ ליפ ךיא --
 יװ ,רעטנַאסערעטניא ,רעפעּב ןייז לָאז סָאװ ,ןּבעל ַא ןלעטשרָאמ
 ךייַא טדיילק --ַאיעגַאלעּפ ,ַאנוָאלינ -- ןפורנָא ךייַא לעװֿפ .;.ַאזַא
 .טינ

 .רעטומ יד טלַארטרַאפ טגָאז --!טליװ ריא יװ ,ךימ שפור --
 4ךייַא ףױא ץלַא ךיא קוק טָא ...ךימ טפור יזַא ,שליװ ריא יװ
 ,ןעז וצ האנה רימ שוט ץלַא ןופ רעמ ןוא ...רעלק ןוא רעה
 ץלַא .ןשטנעמ ןיפ רעצרעה יד וצ ןגעװ יד עלַא טסייװ ריא יוװ
 ...ארומ ןָא ,קערׂש ןָא ךייַא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ןשטנעמ ַא ייּב
 ..ןגעקטנַא המשנ יד ךייא ךיז טנפע ןײלַא ךיז ןופ יױזַא טָא
 םָאד ןעמוקייּב ןלעװ ייז -- ןעמעלַא ךייַא ןגעװ יװַא רעלקֿכ ןוא
 | | ... ןעמוקייּב קפפַא ןָא ,ןבעל ןיא סטֿפעלשי

 ?רעטעּברַא ןטימ ןענַײז רימ לַײװ ,ןַײז חצנמ ןלעװ רימ --
 ,ןטעּברַא םוצ חוּכ רעזנוא -- .לוק ןפיוא רעֿכיז עיפָאפ טגָאז --! קלָאפ
 ןוא ,קלָאפ םַײּב רימ ןעמענ תמא ןופ ןוחצנ ןיא ןּניױלג רעזנוא
 ,ץשיויפ ייס ,עקיטסיײג ייס תוחוּכ ןופ לַאװק ַא זיא -- קלָאפ סָאד
 עלַא ןגרָאּברַאפ ןענַײז םיא ןיא ...ןּפעשמױא שינ ןעקימ עֿפלעװ
 ףרַאד'מ ...! ןכיירגרעד ץלַא ןעמ ןעק -- םיא טימ ןוא ןמײקֿכַאלגעמ
 המשנ עסיוהג יד) ,המשנ ןַײז ,ןַײזטסואװַאּב ןַײז ןקעװפיוא רָאנ
 ...ןסקַאװ יירפ שינ טזָאלמ ןֿכלעװ ,דניק ַא ןיפ

 -רַאפ ַא ץרַאה םרעטומ רעד ןיא שקעװעג ןבָאה דיר עריא
 -עג רעּבָא ,ןעיפָאס ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה יז -- ליפעג ןטלקיוװ
 ,דיילטימ ןכַאלדניירּפ ,ןקידנקידילַאּב ןייק טינ ,ריא וצ טלימ
 ,רעטרעװ ערעדנַא ןעיפָאס ןופ ןרעה ריא ךיז טָאה טלָאװעג ןוא
 | ...ערעטושפ

 ז טָאד -?טעּברַא דעייַא רַאפ ןענױלַאּב ךייַא שעװ רעװ --
 ,קירעירט ןוא לימש טגערפעג

 העטומ יד טָאה רעפטנע ןיא ןוא טרעפטנעעג טָאה עיפָאס
 | :ץילָאטש ַא טרעהעג
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 ךיז רַאפ ןענופעג ןגָאה רימ ...! טניולַאב ןיוש ןענַײז רימ --
 טימ ,לומ ןוא טיירּב ןּבעל רימ ,זנוא טקידירפַאב סָאװ .,ןּבעל ַא
 ?ןעגנַאלרַאפ ךָאנ ןעמ ןעק סָאװ--המשנ רעד ןופ תחוּכ עלַא

 ,םָאק םעד ּפָארַא טוָאל ןוא קוק ַא ריא ףיוא טוט רעטומ יד
 | :רעדיװ קידנרעלק

 ...ןעליַאֿכימ ןרעװ ןלעפעג טינ טעװ יז --
 ןעמעטַא ןוא ךיג גונעג רעּבָא ,קיטסַאה וצ טינ ןעיײג ייז

 ,ךיז טכוד רעטומ דעד ןוא ; טפול עפיז יד טסוהּב רעלופ שימ ןיײרַא
 ןוא טייהדניק ריא ןָא ךיז טנָאמרעד יז .ןָאט הליפּת טייג יז זַא
 ףרָאד ןופ ןייג טנעלפ יז רעכלעװ טומ ,דיירפ רעטוג רענעי ןָא
 (=* ,ענָאקיא רעקיליײה רעד וצ (* ריטסַאנָאמ ןטייוו ןיא ֿפוט-םוי ףיוא

 עיינ םעּפע ןעגנועג ןייש ןוא קיטש עיפָאס טָאה ןייוונטייצ
 ןלייצרעד ןעמונעג גנולצולּפ רעדָא ,עביל ןגעװ ,למיה ןגעװ רעדיל
 -עטומ יד ןוא ,(*** עגלָאװ ןגעװ ,דלַאװ ןוא דלעפ ןגעװ רעדול ןיא
 ןטימ טלקָאשעג ,קידנליװ טינ ןוא טהעהעג קֿכיײמש ַא טימ טָאה
 ,קיזומ ריא קידנּנעגרעטנוא ךיז ,דיל ןופ טקַאט םוצ ּפָאק

 ,טפַארטרַאמ ןוא לימש ,םירַאװ ןעוועג ריא זיא ץרַאה סָאד
 .טנװָא ןקידרעמוז ַא ןיא ןטרָאג;טכורפ רעטלַא .העניילקַא יװ
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 =עטומ יד .ףרָאד םוצ ןעמוקעג ייז ןענַײז גָאט ןטירד ןפיוא
 םעד ,דלעפ ןיא טעּברַאעג טָאה סָאװ ,רעיוּפ ַא ייּב טגערפעג טָאה
 ןזָאלעגּפָארַא ךיז יז ןּנָאה דלַאב ןוא ,קירּבַאפ=עלָאמכ רעה וצ געוו
 העמיוּב יד ןופ ןעלצרָאװ יד ואוו ,געטש-דלַאװ ןטיירדעג ַא רעביא
 ,ץַאלּפ ןקידֿפעלײק םעניילקַא ףױא ,ערמ יו{ ןגעלעג ןענייז
 .עלָאמס טימ ןסָאגרַאפ ,ךַאלדנעּפׁש ןוא ןליוק ןופ טצומשרַאפ

 םלוק ןוא ,רעמומ יד טגָאז -! ןעמוקעג הימ ןענייז .טָא
 .םורַא קיאורמוא ךיז

 ,(םיריזנ) ןכַאנָאמ ןעניואוויס ןכלעװ ןיא רעטסיילק רעטכַאמרַאפ ַא (*

 .עקילייה ןופ רעדליּב--סענָאקיא (**

 ,ךייט רעשיסור רעטסערג רעד--עגלָאװ - (?**
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 ןופ שיט ַא םורַא ,ןגייװצ ןוא ןעגנַאטש ןופ קדייּב ַא יב
 ןיא ןּבָארגעגנײא ,םעלוָאק ףיוא רעטערּב עטלבוהעג ןייק טינ יירד
 ,ץרַאװש ןצנַאגניא ,ןיּבייר -- גָאטימ ןסענעג ןוא ןפעזעג ןענייז ,דרע'רד
 ךָאנ ןוא םיפעי ,ץרַאה רעטעליּפשעגרעדנַאנופ ַא טימ ,דמעה ַא ןיא
 רע ,רעטשרע רעד טקרעמַאּב יז טָאה ןיּבייר  .שייל עגנוי = ייווצ

 .טרַאװעג טייהרעקידעגייווש ןוא ןגיוא יד וצ טנַאה יד טגיילעגוצ שָאה |
 "עג ַא רעטומ יד טָאה --!ַָאליַאֿכימ רעדוחּב ,ןגרָאמ .טוג --

 ,ןמיײװ ןופ ךָאנ ןָאטעג יירש
 טנעקרעד ,ןגעקטנַא םױרַא םַאזגנַאל ,טלעטשעג ךיז טָאה רע

 םימ דרָאּב יד טעלגעג לֿכיימש ַא טימ ןוא ךיז טלעטשעגּפָא ,יז
 .טנַאה רעלעקנומ רעד

 *נעיינוצ רעטומ יד טגָאז -- !ןָאמ הליפּת  ןעייג  רימ --
 ןֿכזַאּב ןײגנירַא ףרַאדמ טָא ,טנֿכערַאּב ךיז ךיא ּכָאה -- .קיד
 ...ד ןעמ טפור ,עננַא ,עטרֿכח ןיימ זיא סָאד ןוא ! רעדודּכַא

 םירק רעד ןופ יז טומ ,ןעגנוטכַארטסױא ערוא ףיוא .ץלָאטש =
 .םינּפ ןגנערטש ןוא ןטסנרע סעיפָאס ףױא קוקַא

 טוט ,לֿכײמש ןלעקניט ַא טימ ,,ןיּבייר טרעפשנע --! רָאי טוג --
 וטספרַאד ָאד -- : ןעיפָאפ רַאפ ,ךיז טגיונרַאפ ןוא ,טנַאה ריא לקיײדטַא
 ןעמ טֿכייהּב סנגיל ןייק ,טָאטש טינ זיא ָאד ,ןלעטשרַאפ טינ ךיז
 ...ןשטנעמ .ענעגייא ץלַא ! שינ

 יד טכַארטַאּב םַאזקרעמפיוא םיפעי טָאה ,שימ םייּב קידנציז
 וצ םימש רעקידנעלמרומ-ליטש ַא טומ טדערעג סעּפע ןוא ,ןעיורפ
 טָאה ,שימ םוצ ןעגנַאנעגיצ ןענייז ןעיוהפ יד ןעװ .םירֿכח ענייז
 ענייז ,ייז רַאפ םגיונרַאפ םייהרעקידעגייוש ןוא טלעטשעג ךיז רע
 ײַאּב טינ רָאג ןשלָאװ ייז יװ ,ךַאלגעװַאּבמוא ןסעזעג ןענייז םירֿבח
 .טסעג יד טקרעמ

 ןוא ,ןיּבייר טגָאזעג טָאה -- (* ! ןלַאנָאמ יװ ,ָאד ןּבעל רימ --
 וצ טייג רענייק - .עצײלּפ ןיא ןעװָאסַאלװ ןָאטעג ּפַאלק ַא טֿכײל
 עטסָאּבעלַאּב יד ,ָאטינ ףרָאד ןיא ןיא םָאּנעלַאּב ןײק ,טינ זניא
 ..,רעטלַאװרַאפ ַא יװ טציא ָאד ןיּב ךיא ןוא ,לָאטיּפש ןיא טניל

 .סרעטסיולק עטכַאמרַאפ ןיא ןבעל סָאװ ,עכילטסייג--םיריזנ--ןכַאנָאמ (*
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 ,םימעי ?ריא טליװ ןפע! ,יימ .שיט םוצ טשרָאקַא ךיז טצעז
 !ךלימ ןגָארקעג רשפא טפלָאװ

 יא ןעוט ןעיורפ יד ,לדייּב ןיא ןיײרַא םַאזגנַאל שייג םיפעי
 שלעטש  רערַאד ַא ,רעכױה ַא ,ןעגנוי יד ןופ רענייא ,םעברָאט יד
 ,רעקינייּב טיירב ַא ,רעטייווצ ַא ,ייז טפלעה ןֹוא שיט ןיפ ךיז
 ףיוא טקוק ,שיט ןָא טכַארטרַאפ ןָא ךיז טרַאּפש ,רעשַאװעלריק ַא
 .דילֵא ליטש טלמרומ ןוא ּפָאק ןיא ךיז טצַארק ,יײז

 ךיז טָאה סָאװ ,עלָאמס העשירפ ןופ ךורעג ןרעווש םנופ
 טלהניװשעג טָאה ,רעטעלּב עליוה ןופ חיר ןטימ ןסָאגעגנעמַאזוצ
 ,ּפָאק .ןיא

 ןפיוא קידנזײװנָא ,ןיבייר טגָאז -- וָאקַאי ןעמ טפור םעד טָא --
 ?ןוז ןייד טֿפַאמ סָאװ ,ונ ...יטַאנגיא -- םעד ןוא -- .גנוי ןכיוה

 .ץפיז ַא רעטומ ידי טוט -;!טציז רע --
 ?עג םיא זיא'פ -- ןיּבייר םיוא טיירש -- ?עמרוט ןיא .רעדיז --

 ,..סע טסַײה  ,ןרָאװעג .ןלעמ
 העד יב וצ טמענ וָאקַאי ,ןעגניז וצ ףיוא טרעה יטַאנגיא

 :טגָאו ןוא ןקעטש םעד רעמומ
 ...עקניּבָאּב ,ךיז ץעז --
 שץגייווש  .ןעיפָאמ ןיּבייר טעּב -! ךיז טצעז ?ריא ןוא ,ונ --

 ?םיוא טכַארטַאּכ ןוא ץָאלק קימׁש ַא ףיוא ךיז יז טצעז טייהרעקיד
 ,ןעניבייר טַאזקרעמ

 -ךיז טצעז .,ןיּבייר טנערפ --? ןעמונעגוצ םיא ןעמ'ט ןעוו --
 :סיוא טיירׂש ןוא ּפָאק ןטימ טקָאש ַא טוט ,רעטומ רעד ןגעקטנַא
 !ַאנווָאלינ ,טינ לזמ ןייק טסָאה --

 .יז טרעפטנע-- !טינרָאג ,טע --
 ? טניואוועג טסרעװ ,ונ --
 שרעדנַא ןעקימ-- עזפ רָאנ ,טנייאועגוצ רעװֿכ סָאװ טינ --

 ,..לייצרעד . ,ונ -- .ןיּבייר טגָאז -- !סָאװ :טָא --
 ,וָאלג ַא שיט ןופ ןעמונעג ,ךלימ לּפעט ַא טֿכַארּבעג טָאה םיפעי

 וצ טקורענוצ ןוא ךלימ ןסָאגעגנָא ,רעסַאװ טימ  טקנעוושעגפיוא
 טָאה רע .גנולייצרעד סרעֿפומ רעד סַאזקרעמפיוא קידנרעה , ןעיפָאט
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 יד תעׁשּב .קיטֿפױרָאפ ,שער ןָא ץלַא ןָאטעג ןוא טגעװַאּב ךיז
 -עג עלַא ןּבָאה -- גנולייצרעד עצרוק ריא שקידנעעג טָאה רעמומ

 טָאה ,טַאנגיא .ןרעדנַא ןפיוא רענייא קידגקוק טינ ,טונימ ַא ןגיווש
 *עג ןיא םיפעי ,טייװק ַא םעפע לנָאנ ןטימ שיט ןפיוא טנֿכײצעג
 וָאקַאי ,עצײלּפ ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא ,ןעניּבייר רעטניה ןענַאטש
 רעד ףיוא טגיילעגפיונוצ טנעה יד ,םיוּב ןָאו טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה

 "ערב יד רעטנוא ןופ טָאה עיפָאס .ּפָאק םעד ןוָאלעגּפָארַא ,טסוהּב

 | | ...םירעיוּפ יד טֿכַארטַאּב ןעמ
 -- ןיּבייר ןגיוצעג טרעמיארַאפ ןוא םַאזגנַאל טָאה --!ַא ...ָאי --

 ...ןפָא ...ןטָאלשַאּב ןּבָאה ייז יװ טָא
 טימ םיפעי טגָאז -- רַארַאּפ ַאזַא טֿכַאממ ןעװ ,זנוא יי --

 !שעגרהרעד טוט םוצ םירעיוּפ יד ןטלָאװ -- לֿכימש ןרעטיב ַא
 קידנעלקָאשוצ ,טַאנגיא טגיטעטשַאּב -- ! טעגרהרעד טלָאװמ --

 ןטרָאד ,קירּבַאפ ַא ףייא קעװַא רעמעּב ןיוׁש לעװֿכ ,ןייג - .מָאק ןטימ
 ,..רעמעּב ןיא

 .ןיבייר טנערפ --? ןעלװַאּפ ןטפשמ טעװמ ,טסגָאז וד --
 - .העטומ יד טרעפטנע ...טּפשמַא ןייז טעיפ ,ָאי --
 ?טרעהעג טינ ...3ףָארמש ַא רַאפ סָאװ ,עש'ז=סָאװ ןוא ,ונ =

 ?טנע ...ריּבימ ןייק גניקישרַאפ עקיּבייא רעקָא ,עגרָאטַאק --
 .ליטש יז טרעפ

 ,ריא ףיוא ןָאמעג קיק ַא לָאמַאטימ עלַא ןגָאה ןעגגוי יירד יד
 :טגערפעג םַאזגנַאל ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טומ טָאה ןיּבייר ןוא

 רע ןעװ ,רַאפרעד טמוק םיא סָאװ ,טסואוועג טָאה רע ןוא --
 - ?ךַאז יד טֿכַאוטרַאפ טָאה

 ...טסואוועג תועמשמ ,שינ םיײװפ --
 .עיפָאס טגָאועג ךיוה טָאה -- טמואוועג --
 -ילגרַאפ יװ ,טינ ריר ןייק ךיז ןעוט ,ןגיװששנַא עלַא ןרעוו

 .ןויער ןטלַאק ןייא ףיוא טרעוו
 .ֿכיװ ןוא גנערטש ןיּבייר ןדייר רעדיװ טמענ --!סָאװשַא --

 טגנירּפש -- ןטפָאמעג טינ .טסואועג טָאה רע ,ךיוא ןֿפערֿכ -- .קימ
 רעד :הרֿבה ,ריא טעז ,טָא .רעטסנרע ןַא שטנעמַא ,טינ רע
 ,ןעגנַאלרער "קייטש,ַא טימ םיא ןעק'מ זַא ,טמואוועג טָאה שטנעמ
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 -עג זיא רע --ןוא ,ןייז דּבכמ םיא ןעמ טעװ עגרָאטַאק טימ ןוא
 םיא ךיז לָאז .ןעגנַאגעג רע זיא -- ןייג טפרַאדַאּב טָאה רע .ןעגנַאג
 ןוא טזיירפשעגרעּבירַא) רע טלָאװ -2 ןגיײל געװ ןפיוא רעטומ יד
 ?ֵא ,ַאנוָאלינ ,ךיד רעּביא טזײרּפשעגרעּבירַא טלָאװ רע ...ןעגנַאגעג

 ?יצ ,רעטומ יד טרעפטנע --! טזײרּפשעגרעּבירַא טלָאװ רע --
 טעלג עיפָאס .ץפיז ַא רעווש טוט ןוא םוא ךיז טקוק ,ףיוא טרעט
 ןוא ןעמערּב יד ףױא קידנרָאצ טיצ ,טנַאה ריא טייהרעקידעגייווש
 .ןירַא םינּפ ןיא ךיילג ןעניּביר טקוק

 רעֿכױה ןייק טינ טימ רע טגָאז !שטנעמ ַא זיא סָאד טָא --
 רעדיװ ןוא .ןגיוא עלעקנוט ענייז טימ ןעמעלַא טקוקַאּב ןוא םיטש
 ןטפולרעדניא ןעגנעה ןלַארטשןענז עניד יד .םקעז עלַא ןגייווש
 -ָארק ַא טעקרַאקעג טגייצרעביא טָאה ץעגרע .םעגנעטס ענעדלָאג יװ
 ןעגנורענירע יד ןופ טגערעגפיוא ,םורַא ךיז טקוק רעטומ יד .עכע
 .ןעיײבדנַא ןוא ןוז ןֿכָאנ טפַאשקנעב רעד ןופ ,יַאמ ןטשרע ןגעװ
 ךַאלסעפ ענעכָארּבעצ ךיז ןרעגלַאװ ץַאלּפ ןגנע םעגיילק םעד ףיוא
 -ץלָאה ןרעטיצ ,ןעמאטש עטלצרָאװעגסױא ןעשטרָאט , עלָאמפ ןופ
 ןעמַאוצ טֿכירעג ךיז ןסיוטש םעוָאירעּב ןוא םעּבמעד .ךַאלדנעּפש
 ןופ םיא ףיוא טקרעמַאּבמוא ףיורַא .ךיז ןקור ,ץַאלּפ םעד םורַא
 םעד טָא ןטכינרַאפ ,ןקעמּפָא טלָאװעג ןטלָאװ ייז יװ ,ןטייז עלַא
 ןוא .טקידיײילַאּב יז טָאה סָאװ ,ץומש עצנַאג יד ּטָא ,םַאלֿפ ןצנַאג
 ןפרָאװעג יז ןּבָאה עכַאלגעװַאּבמוא ,טייקליטש רעד ,ךרוד ןדנוּכעג
 - .םנטָאש עמירַאװ עלעקנומ הרע רעד ףיוא

 טירמ ַא ,םיוּב ןופ ןָאטעג םיושש ַא ווָאקַאי .ךיז טָאה גנולצולּפ
 םָאק ןטימ ןָאטעג לקאׂש ַא ,טלעטשעגּפָא ךיז ,טייז ַא .ןָא טֿכַאמעג
 : ךיוה ןוא ןקורמ טגערפעג

 .?ןעמיפעי טימ ךימ ןלעטש סע ןעמ טעװ ענױזַא ןגעק טָא
 .רַאפ  ןיבייר .טרעפטנע --? ןעמעו ןגעק ,וטסחעלק יװ ןוצ

 ןעמ טקיטש טנעה ענעגייא ערעזנוא טימ -- .עגַארפ ַא טימ טערַאמֿכ
 ,ץנוק רעצנַאג רעד טקעטש ןירעד ...זנוא

 ןוא .ליטש טָאה -- ! טַאדלָאק ַא רַאפ ךיא יג ,ןגעוומסעדנופ --
 .םיפעי טרעלקרע קידתינשקע

 !ייג -- טַאנגיא םיוא טפור--?ּפָא ךיד טדער רעװ --
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 :לֿיײמש ַא טימ רע טגָאז ןעמיפעי ןיירַא םינּפ ןיא קידנקוק ןוא
 ,רימ ןיא ןסיש טסעװ וד ןעװ ,ןעקנעדעג רָאנ טסלָאז --

 ,ןקילַאקַא רַאפ טינ רָאנ ךַאמ ...ּפָאק ןיא ןעוועליצ ךיז וטסלָאז
 !ןגײלקעװַא ךימ וטסלָאז טרָא ןַא ףיוא רעמעּכ

 | ,םיפעי ףרַאש טיירש -- !םנױזַא טרעהעג --
 ,ייז .קידנקוקַאּב ,ןיּבייר ןדייר רעדיוװ טמענ -- !הרֿכח ,שרַאװ --

 זיא טָא-- .גנוגעװַאּב רעֿכַאלעמַאּפַא טימ טנַאה יד ףיוא טּבױה ןוא
 רעריא ןוז רעד -- .רעטומ רעד ףיוא קידנזייװנָא ,רע טגָאז -- ! יורפ ַא
 ...ןעמוקעגמוא ,רעֿכיז ,טציא זיא

 ןוא לימִׁש ,רעטומ יד טנערפ --?ױזַא וטסדער סָאװ = וצ --
 | .טמעלקרַאפ

 ענייד זַא ,ףרַאדימ -- .טערַאמֿכדַאפ רע טרעפשנע -- !ףרַאדימ --
 טסיומוא טינ לָאז ץרַאה ןייד זַא ,ןרעװ יורג טסיזמוא שינ ןלָאז רָאה
 ,ַאנוָאלינ ? טימרעד ןגָאלשרעד יז טָאה'מ ,עשזיסָאװ ןוא ונ ...ןקיטייוװ
 : | ? ךַאלֿפיּב טֿכַארּבעג טסָאה

 :טרעפטנע ןוא עגר ַא טגייווש ,םיא ףיוא קוק ַא טוט רעטומ יד
 | | ...טֿפַארּבעג --
 טנַאה רעד טימ ּפַאלקַא טוט ןוא ןיּבייר טגָאז --!סָאװטָא --

 ךיד גָאהֿכ רָאנ יװ ,ןענַאטשרַאפ .ךיילג סע בָאה'ֿכ -- .שיט ןרעביא
 ?טעז ריא ?סָאד !טינ בוא ,ןָאמ וצ ןָאד וטסָאה סָאװ ...ןעזרעד
 יד ךיז טלעטש -- ןגָאלשעגפױרַא ןעייר יד ןיפ ןעמ טָאה ןיז םעד
 ! טרָא ןייז ףיוא רעטװמ

 ןוא טנַאה רעד טימ זייּב קידנעהָארד ,םיוא ךיז טֿכײלג רע
 :םיטׁש רעטקיטשרַאפ ַא טימ טיירש

 ןסייוו יז -- ,ןײרַא ןעמַאמ רעד ןיא םיוא ךיז רע שלדיז -- ייז -- |
 ןעװ ,ןעורעד סע ןלעװ יז .ןעייז טנעה עדנילּב ערעייז סָאװ ,שינ
 יד ןדיינש ןּבױהגָא ןלעװ רימ ןוא ןסקַאװסױא טעװ חוּכ רעזנוא
 !ןעז ןיוש ןלעװ ייז ,ןזָארג ענעטלָאשרַאפ

 תיוא טקוק יז ,יירׂשעג ןייז רַאפ ךיז טקערשרעד רעטומ יד
 ,רערַאד טרעװ-- םוא ףרַאש ךיז טייּב םינּפ ןייז יװ ,טעז ןוא םיא
 .ןקַאּב יד ךיז ןליפ ריא רעשנוא ןוא טמירקעגסיוא טרעװ דרָאּכ יד
 ךיז ןזײװַאּב ןגיוא יד. ןופ ןעלסייו עֿכיליולּב 'יד- ףיֹוא  .רענייב
 ָאנ יד ,ןפָאלשעג טינ גנַאל טלָאװ רע יװ ,ךַאלרעדַא עטיור עניד
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 ןגַארק םענעּפָא םעד ךרוד .סיוא שירעּביױר ךיז טגיוּצ ,רעֿכײװ טרעוו
 ,רמעה רעטּפַאזעגלרוד עלָאמס טימ טציא ,רעטיה לָאמַא רעד ןופ
 עצרַאװש עטכידעג יד ,רענייּבילסילש עלעקנומ יד ךיז ןקעלמטנַא
 רעמ ךָאנ םיוא טעז רוגיפ עצנַאג יד ןוא ,טסורּב רעד ףיוא רָאה
 עטעדניצשנַא יד ןופ ץנַאלג רענעקורט רעד' .קידלֿבָא ,קידֿפשוח
 טמַאשקנעּב ןופ רעייפ ןטימ םינּפ עלעקנוט סָאד טכױלַאּב ןגיוא
 ,ץעקנופ עטיור ןיא קילּב ןייז ןיפ טצילּבעג טָאה סָאװ ,ןרָאצ ןוא
 ןופ ןגױא יד קידנסײרּפָא טינ ,טקוק ןוא ךיילב טרעװ עיפָאס
 ,ןגיוא יד קיינערומשזרַאפ ,ּפָאק ןטימ טלקָאש טַאנגיא .םירעיוּפ יד
 ינ שימ ּפָא טכערּב לדייּב םייּב רעדיװ קידנעיישש ,וָאקַאי ןוא
 העטניה שיט עזַאּפ .ןעגנַאטש יד ןופ ערָאק יד רעגניפ  עלעקנימ
 .םיפעי ךַאלעמַאּפ טזיירּפש עציילּפ סרעטומ רעד

 ?םמעז רעד ןפהעגסױרַא ךימ טָאה -- ןיּבייר טדער -- ןעוָאד --
 (= ,ץעװַאזרעמ ,סנױזַא וטסָאה סָאװ :רימ וצ רע טגָאז ...* רעק
 ?רַאפיכ ? ץעװַאזרעמ ַא םעּפע ךיא ןיּב םָאװרַאפ ?ּפָאּפ םעד טגָאזעג
 טינ טייל ְךיא ּבָאה םטכעלש ןייק ,רעקיוה ןטימ טיוהּב ןיימ ןיד
 ןיא ןיירַא רימ טרָאפ ,תילוק רע טֿפַאמ !סָאװטָא .ךיא גָאז ,ןָאשעג
 טהער יזַא .ןעועג טריטסערַא ךיא ןיּב תעל:תעמ יירד ןוא ...ןייצ יד
 ,ןייז לחומ ריד לָאװמ ,טינ עשז:טרַאװ ?יױזַא ?קלָאפ ןטימ  ריא
 שניק יד ןָא רעי'ט -- ריד טינ ,רערעדנַא ןַא ןיא-- ךיא טינ !לװיימ
 !קנערעג ...רענימ הלווע רעד רַאפ ןייז םקונ ךיז ענייד רעד
 רעצרעה יד טייקענדעשז רעיא ןופ לגענ ענרעזייא יד טימ ריא טָאה:
 טינ ךיז ריא טלָאז -- טיײזרַאמ ייז ןיא זיוּב ,טרעקַאעצ קלָאפ ןופ
 !םָאװמָא !ערעזנוא םילָאװיײט -- תונמחר ףיוא ןטיר

 ןוא ,טייקוייּב רעקידנכָאק טימ ןסָאגעגנָא ןצנַאגניא זיא רע
 .רעטומ יד ןקערש סָאװ ,ןעגנַאלק ןרעטיצ םיטש ןייז ןיא

 רע טדער --?ּפָאּפ םעד טגָאועג םניױזַא ךיא ּבָאה סָאװ ןוא --
 יד טימ רע טציז ףרָאד ןיא הפיסא רעד ךָאנ -- העקיאיר רעטייוו

 ,דנַאלסור ןשירָאצ ןיא גנַאר רעשיאיײצילָאּפ ַא--קינלַאשטַאנ יקסמעז (*

 .זירק ןופ םירעיוּפ יז רעּביא הנוממ ןעװעג זיא סָאװ

 ,טרָאװ:לדיז שיסור שיפיצעפס א--ץעװאזרעמ (**
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 ןענייז ,סע טסייה ,ןשטנעמ זַא ,ייז טלייצרעד ןוא סַאג ןפיוא םירעיוֿפ
 .סָאװטָא ...ןּבָאד דימּת יז רַאפ . ןעמ ףרַאד ךוטסַאּפַא ,עדַאטסַא
 סקיפ ַא ,ךיא גָאז ,ןעמ טמיששַאּב -- ןעלציװ טֿפורּפעג ךיז ךיא ּכָאה
 -- ןעלגיופ רעּבָא ,ֿבורל ןייז ןרעדעפ טעװ ,דלַאװ ןיא ץירּפַא רַאפ
 ,ןרייר טמענ ,רימ ףיוא קוקַא םירק רעד ןופ רע טוט ! טינ שמנ ןייק
 ,ןטעּב טָאג רעקרַאטש ןוא ןדייל ףרַאד ,סע טסייה ,קלָאפ סָאה זַא
 ןיוש טנװַאד קלָאפ סָאד -- ךיא גָאז .ןּנעג ןדייל וצ תוחוּכ לָאז רע
 רע טרעה ,םינ םייצ ןייק ,סיוא טזייװ ,טָאג רעּמָא טָאה ,גונעג
 תוליפּת ַא רַאפ םָאװ טימ--רימ וצ וצ ךיז רע טעּפעשמ !טינ
 .ןּבעל ץנַאגַא ךיא גָאז הליפּת ןייא -- ךיא רעפטנע ? ךיא ןוזַאד
 ףלעה ,רעטָאפ -- וינעטָאג : קלָאפ עצנַאג םָאד יװ טקנוּפ ,הליפּת ןייא
 !ןעייּפש רענעּפש ,ןסע רעניישש ,ןּפעלש לגיצ םיצירּפ יד רַאפ רימ
 --?עלערייא יד ןופ -- טייז ריא ...ןזָאלעג טינ ןדייררעד דימ רע טָאה
 טדנעװעג ךיז ןוא ןלייצרעד וצ ןסירעגרעּביא טכירעגמוא רע טָאה
 .ןעיפָאס וצ

 קידנרעטיצפיוא ,קיטסַאה יז טגערפ ?עלערייא םעּפע סָאװ --
 .מײקטֿפירעגמוא  ןופ

 טימרעד ,,לרוג רעד ליוװ ױזַא -- ןיּבייר טלכימש -- ?סָאװרַאפ --
 +רַאק ןטימ רשפא טניימ ריא .סָאװטָא ,ןרָאװעג ןרָאּכעג ריא טייז
 1 ןששנעמ ןופ ןגרָאּברַאפ וצ אטח ןשיצירּפ םעד לֿכיט  םענענוט
 ריא טָאה םָא ..,עשזָאגָאר ַא ןיא ןליפַא ּפָאֹּפַא ןענקקרעד ריפ
 ריא טָאה -- טגײלעגקעװַא שיט ןפיוא טײקמַאנ ןיא  ןגיוּבנלע םער
 ךיילג וצ זיא ןקור העד ןוא ...ןּפמורשעגנייַא .ךיז ,ןָאטעג רעטיצ ַא
 ...רעשעּברַא ןַא רַאפ ךייא ייּב

 טימ ןעיפָאס רע טקידילַאּב רעמָאט ,ארומ רעמומ יד טָאה
 טמענ ,רעשרעװ ענייז טימ ,לֿכײמש ןטימ ,םיטש רערעװש ןייז
 : ןדייר גנערטש ןוא קיטסַאה יז

 ףעליואװַא ,שטיזָאנַאװיא ָאליַאֿפימ ,עניימ עמרֿכח ַא זיא יז --
 ..ןעמוקַאּב טעּברַא העד טָא ייּב רָאה עיורג ...יז זיא שטנעמ
 ...לסיּב ַא פא ךיז טלַאה

 :ץיפיז ַא רעװש ןיֿבייר טוט
 ?ריא ףיוא םטֿפעלש םעּפע דיר -
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 . ןקורט טנע-פ ןוא םיא ףיוא קוק ַא טוט עיפָאס
 ?ןגָאז טלָאװעג סָאװ רימ טָאה ריא --
 שטנעמַא זנוא ייּב ךיז טָאה גנַאל טינ ָאד :ָאי ...? ךיא --

 -דניווש טָאה ,רעקנַארק ַא ,דניקרעטסעווש ַא סווָאקַאי ,רעיינ ַא ,ןזיװַאּב
 ?ןעקימ --- םיא ןפיר !םעּפע רע טָאה ןענַאטשרַאפ רעּבָא ,טכוז

 .עיפָאס  טרעפשנע -- םיא טפור ,עשז-סָאװ --
 ןוא ןגױא עטערומשזרַאפ טימ קוק ַא ריא ףױא טוט ןיבייר

 : םיטש רעקירעדינ ַא טימ טגָאז
 טנװָאניא לָאז רע ,גָאז ...םיא וצ רעטנוא יג  ,םיפעי --

 .םָאוװמָא ...רעהַא ןעמוק
 -ייװש ,ןוא למיה יד ןָאשעגנָא ,לדייּב ןֹוא ןיירַא זיא .םימעי

 רע טרעװ שינעלייא ןֶא ,םענייק ףיוא קידנקיק טינ  ,טייהרעקידעג
 פָאק ןופ ןלקָאשַא טימ םיא םײקנַאּב ןוּנייר .דלַאװ ןיא .םלענ
 :טקיטשרַאפ טגָאז ןוא

 ,..טַאדלָאס ַא רַאפ ןייג ףרַאד רע ...רע זיא ןשקע ןַא 1 טדייל --
 ,רעד ןוא ,טינ ןעקיֿכ -- טישפ וָאקַאי טגָאז ...וָאקַאי ןוא רע טָא
 --טהעלק רע ...רע טָאה קנַאדעגַא ...ןייג סיװ ןוא -- טינ ךיוא ןעק
 ןרעטש ןטימ -- ןלער ךיא ןוא ...ןָאט ריד ַא ןטַאדלָאפ יד ףרַאד'ג
 ןיא "קיטש,.ַא יז טיגימ ,טָא ...ןֿפערּבכרוה טינ שנַאװ ַא ןעמ ןעק
 ןעייג ןילַא ךיז ןגעק זַא ,טינ ןעעז ? ןיהואו .ייז ןעייג -- טנַאה
 יד ףיוא ץלַאז םיא טיש טַאנגיא ןוא !רע טדייל ...ָא ...ָאי .ייז
 ...ךיא ןֿכער ,טסיזמוא ...ןדנואוו

 ןוא טַאנגוא טערַאמֿכרַאפ טגָאז -- ! טמיזמוא טינרָאג ןיוש --
 םעװ ,ןטעּצרַאַאּב ןטרָאד םיא טעוומ -- .ןעניּביר ףיוא טינ טקיק
 -  -ײערעדנַא רַאפ רעגרע טינ ןסיש ןביױהנָא רע

 -- .ןיּבייר טרעלקרַאפ פֶא ךיז שמור --!שינ בױלגֿפ . ,ןייג --
 זיא דנַאלסור ...ןופרעד ןפיולטנַא רעפעּכ ,ךיז טײטשרַאפ  ,רָאנ
 טייגמ ןוא לסעּפַא ןעמ טגירק ?ןֿכזסױא ןעמ טעװ ואו -- םיורג
 | ...רעפרעד יד דעּביא

 טּפַאלק ןוא טַאנניא טקרעמַאּב --! ןָאט עקַאט ךיא לעװ ױזַא --
 ןגעקטנַא ןייג וצ ןיוש טּביילּב -- .םימ יד רעּביא לדנעּמש ַא טימ ךיז
 ..יגעװ רעד רעצריק ,ןייג געװ ןֿכײלג ןטימ ןעמ ףרַאר--
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 -רעדניא ךיז ןעיירד טגרָאזרַאפ .רעּביא ךיז טסייר סעומש רעד
 .נוא ,טייקליטש רעד ןיא קידנעמושז ,ךַאלעגילפ ןיא ןעניּב ןטמול
 טגנילק טייװ ץעגרע ןוא = ,ןעגניז ןעלגייפ  .יז קידנֿכײרטשרעט
 ןגייווש ןצרוק א ךָאנ .רעדלעפ יד רעּביא קידנעשורנָאלּב .,דילַא
 : ןיּבייר טגָאז

 ,ךיז ריא טעװ ...שעּנרַא רעד וצ ןייג ןפרַאד' רימ ,ג --
 ביילק .םערַאנ ןַארַאפ ןענייז לדייּב ןיא ןטרָאד ?ןעורְּפָא ,רשפא
 ביג ,רעטומ ,וד ןוא ...וָאקַאי ,רעטעלּב ענעקוהט יז רַאפ ןָא
 ?ייז ןענייז ואו ,רעכיּב יד

 ןיבייר .סעּברָאט יד ,ןרניּברעדנַאנוּפ ןעמענ ןעיפָאמ טימ רעטומ יד
 : ןדירפוצ טדער ןוא יז רעּביא ןייַא ךיז טגיוב

 ןיוש .טייז ריא ןוא !וטסרעה ...לסיּב ׁשביה ַא .סָאװטָא --
 .ןעיפָאס וצ ךיז רע שדנעװ --? ךייַא ןעמ טפוה יװ ...? ייּברעד גנַאל

 ?ויא םָאװ ...רָאי ףלעווצ -- יז טרעפשנע -- זַאנוָאנַאװיא ַאננַא --
 ?תועמשמ ,ןפעזעג עמרוט יא .,שינרָאג --

 .וד ןוא -- .רעטומ יד ףרואוורָאפ טומ .ליטש טגָאז --? טפעז --
 ,..ריא וצ טדערעג ּבָאהג ךָאנ טטָאה

 ךַאלכיּב קַאּפַא טנעה יד ןיא ןָא טמענ ,עגרַא רע טגייוש
 | ; ןייצ יד קידנערישטש .,טגָאז ןוא

 ,ץירפ ַא טימ רעיפ ַא !טינ לּביארַאפ ןייק רימ ףיוא טָאה --
 !פָא טגנירפש'פ ...ןייז וצ ןעמַאווצ רעווש ,רעסַאװ טימ עלָאמס יװ

 .ָאמ טרעפטנע --:שטנעמ ַא ,ךיא ןוּב עטצירפ  ןייק .טיג ---
 ,לֿכײטש ןֿכײװ ַא טימ  עיפ

 ןיא טנוה ַא ,טנָאזמ -- .ןיּבייר ּפָא ךיז טפור -- ! ןייז ןעקיפ -- 
 ,ןטלַאהַאּב סע לעװֿכ ,ןייג לעװ היא ,ונ ...ןעוועג ףלָאװ א רעירפ ךיוא

 ?יוצעגסיוא טימ םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז וָאקַאי ןוא טַאנגיא
 .טנעה ענעג

 ,טַאנגיא טגָאז -- ךיוא זנוא ביג --
 .ןעיפָאס ןיבייר .טנערפ !- ? עקיּבלעז : יה | עלַא .--
 ...ןַארַאפ ךיוא ָאד ןיא גנוטייצ ַא ,ײלרעלַא ,ןיינ =

 לא --
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 .לדייּב ןיא קעװַא קיטסַאה ןעײג ירד עלַא ןוא
 -ַאֹּב ןוא רעטומ יד ליטש טגָאז --!רעיוּפ רעד טנערּבפ --

 ,קילּב ןטֿפַארטרַאפ ַא טימ  ייז שיילג
 ךָאנ ךיא כָאה לָאמנײק -- עיפָאס ּפָא ליטש ךיז שמור --ָאי --

 הע עז רעטגינייּפעג ַא יװ ...םיא ייּב יװ ,ןעזעג שינ םינּפ ַאזַא
 ,..ייז ףיוא ןָאט קוק ַא ליװֿכ ,ןייג ןיהַא ךיוא רימָאל !סיוא

 ױע סָאװ ,ןבַאה טינ קּביארַאפ ןייק םיא ףיֹוא שפרַאד ריא --
 .רעמומ יד ליטש טעּב ...שרַאה ױזַא זיא

 | : טלֿכײמש = עיפָאס |
 ...ַאנוָאלינ ,טייז ריא עליואוו ַארַאפ --
 ןּביוהעגפיוא טַאנגיא טָאה ,ריט ןיא ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ייז תעשּב

 קידנָאלנײרַא ,ןיא ,קילּכ ןקיטסַאה ַא ייז ףיוא ןפרָאװעג ,ּפָאק םעד
 ןגױּבעגנײַא ךיז רע טָאה ,רָאה עטלזיירגעג יד ןיא רעגניפ יד
 ןיּבייה ; ינק יד ףיוא םיא ייּב ןגעלעג ןיא סָאװ ,גנוטייצ רעד רעּביא
 ויא סָאװ ,לַארטשנענוז ַא ריּפַאּפ ןפיוא טּפַאֿכעג ,קידנעייטש טָאה
 -רעּביא ,ןוא ךַאד ןיא טלַאּפש ַא ךרוד לדייּב ןיא ןעגנחדעגנירַא
 קידנעלקַאש ,טנעיילעג רע טָאה לַארטש ןרעשנוא גניטייצ יד קידנקור
 רַאּפשעגנָא ,ינק יד ףיוא קידנעייטש ,טָאה ,וָאקַאי ; ןּפיל יד טימ
 .טנעיילעג ךיוא ןיא םערַאנ יד ןופ טנַאק ןפיוא טפורּב רעד טימ ךיז

 טרָאװ ַא ךָאנ טשרָאד רעייז טליפ עיפָאס זַא ,רעטומ יד טעז
 קיטכיזרָאפ טייג יז .לֿכײמש ַא טימ םינּפ ריא .ךיז טֿפױלַאּב ,תמא
 יז טמענ עיפָאס .ןמרָאד ךיז טצעז ןוא לדייּב ןופ לקניװ םוצ וצ
 .וצ ליטש ךיז טקוק ןוא לפקַא ןרַאפ םירַא

 ןבלַאה ןפיוא טנָאז ! םירעיוּפ זנוא שלדיז'מ -- ָאליַאכימ רעטעפ --
 טרעק ןיּבייר .גנוטייצ רעד ןופ ךיז קידנרעקּפָא טינ ,םיפעי לוק
 :לֿכיימש ַא טימ טרעפטשנע ןוא קוק ַא םיא ףיוא טוט ,םוא ךיז

 -- ןגָאז טינ לָאז רע סָאװ זיא -- ביל ץימע טָאה ! עּביל ןופ --
 ...טינ רע טקידיײלַאּב

 ,פָאק םעד ףיוא טּכיױה ,טפול יז ןיא ןיירַא טמעטָא טַאנגיא
 :טגָאז ןוא ןגיוא יד טֿפַאמרַאפ ,רעדנַאנופ ךיז טֿכַאל

 ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה רעיוּפ רעד ,-- טייטש ָאד --
 !טרעהעגפיױא רע טָאה ,םיװעג ,ונ ,"שטנעמ
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 ןופ .ןטָאש ַא ךרוד טיקפ םינּפ םענעפָא ,ןשישּפ ןייז רעּביא
 | ,גנוגידיילַאּב

 ...ריא ןיא רעק ַא ךיז ומ ,קעפ ןיימ ןָא וט ,ייג ,,ריד--ַאנ --
 | !םֿפח ...ןעזמיוא טסעװ וד יװ ,ןעז ךיא לעװ
 -- .ןעיפָאס וצ ליטש רעשומ יד טגָאז -- ןגיילוצ .ךיז לעװֿפ -- ==
 טלדניווש ּפָאק ןיא ןוא ,ןגעווטסעדנופ ליב ַא ךיז טרעשַאמרַאפ
 ?ריא ןוא ,חיר םנופ

 .טינ ליװֿכ --
 .טלמערדנַא טרעװ ןוא םערַאנ יד ףיוא סיוא ךיז טיצ רעטומ יד

 רַאמָאקַא ןַא ,ןוא םליע םעד טכַארטַאּב ,ריא רעּביא טציז עיפָאכ
 יז טביירט ,םינּפ סרעטומ רעד רעּביא ךיז ןעיירד גילפ ַא רעדָא
 ןגיוא עטלַאמרַאפ-בלַאה טימ םע טעז רעטומ יד .ּפָא םַאזגרָאז יז
 ,ריא רַאפ טגרָאז עיפָאס סָאװ ,םענעגנָא זיא ריא ןוא

 :ןעשטפעש ןקיכליה ַא טימ טנערפ ןוא ןיּבייר וצ טייג
 ? טפָאלש --
 .ָאי א

 ןיא רעמומ רעד טגנערטשעגנָא טקוק ,ןגיװשטנַא רע טרעװ
 :ליטש טגָאז ןוא ןיירַא םינּפ

 ףױא ןוז םעד זיא סָאװ ,עטשרע יד ,רׁשפא ,זיא יז -- = |
 | !עטשרע יד ...ןעגגַאגעגֿפָאנ געװ ןייז

 .עיפָאמ רָאפ טגייל --!טמוק ,ןרעטש .טיִנ ריא רימָאל --
 ןליפַא ךיז ּכָאה'ֿכ ...שעּברַא רעד וצ ןייג ףרַאד ןעמ ,ָאי --

 !טנוָאניא ףוא ןגיילּפָא ןייש םע הימ ןלעװ ,ןדיירֿכרוד .טלָאװעג
 | | ...הרֿבח ,טמוק

 טרעלק .להייּב םייּב ןעיפָאס קידנוָאל ,קעװַא ןענייז יירד עלַא
 :רעטלב יד

 טרעװ יז ןוא -- ...ןרָאװעג דניירפ-שוג ...ןעקנַאד וצ טָאג ,ונ --
 ,דלַאװ ןופ חיר ןפיז םעד קידנעמעטָאנייא ,ןּפָאלשטנַא .קיאור

 צז

 סָאװ ,ןדירפוצ ,ריפ עלַא ןעמיקעג ןענייז רעשעּברַאעלָאמס יד
 | .טקידנעעג ךיז טָאה טעּברַא יד
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 =םיוא זיא יז ; רעטימ יד טקעװעגנפיוא ןּכָאה ןעמיטש ערעייז
 .לרייּב ןופ םיױדַא לֿכײמש ַא טימ יז זיא קידנצענעג ןוא ,ןענַאטשעג

 יװ ,ןפָאלשעג ךיז ּבָאה ךיא ןוא טעּנרַאעג טָאה ריא --
 =רניירפ טימ ןעמעלַא קידנטֿכַארטַאּב טגָאזעג יז טָאה -- עטצירפ ַא
 .ןגייא . עֿפַאל

 -- ןּבָאה טינ לּביארַאפ ןייק ןעמ טעװ ריד ףיוא !הׂשקשנ --
 טָאה טייקדימ יד ,רעקיאה ןעװעג ןיא רע .ןיּבייר ּפָא ךיז טפור
 .גנונערפיוא ןייז ןופ ףדוע םעד ןעגנולשרַאפ

 ...יימ חוּכמ ןטרָאד עז -- ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- טַאנגיא --
 ...ייר רעד טול ןרעדנַא ןֿכָאנ רענייא טפַאשטריװ יד ָאד ןריפ ריֿמ
 ...םָאווטֶא ,ןעקנירמ ןוא ןסע ןּבעג טַאנגיא זנוא ףרַאד טנייה

 טקרעמַאּב -- ! ןטיּבעג ןצימע טימ ךיז .ךיא טלָאװ | טנייה --
 -:ַאנופ ידּכ ,ןגייווצ ןוא ךַאלדנעּפש ןעלמַאזפיוא טמענ ןוא טָאנניא

 .סעומש םוצ קידנרעהוצ ךיז ,דעייפ ןגיילוצרעד
 ןוא םיפעי טגָאז -- !טסעג יד טימ ןייז ךיז טליװ ןעמעלַא --

 | .ןעימָאס ןּבעל ךיז טצעז
 טייג ןוא ,זָאקַאי ליטש טגָאז --! טַאנגיא ,ןפלעה ריד לעװֿפ --

 ןוא טיורּכ לּבעל ַא ןטרָאד ןיפ םיױהַא טגָאהט רע .לדייּב ןיא קעװַא
 .שיט ןרעּביא יד קידנגיילמױא ,רעקיטש ףייא ןדיינש םיא טמענ

 ...טסוה'מ -- םימעי םייא ליטש טיידש -- זַאׁש --
 :טגָאז ןוא פָאק ןטימ לְקָאׁש ַא טוט ,יצ ךיז טרעה ןיּבייר
 ...םייג רע ,ָאי --
 :רע שרעלקרע ,ןעיפָאס וצ ךיז קידנדנעװ ,ןוא
 טריפעג םיא טלָאװ ךיא ...תודע ןַא ןעמוק טעװ דלַאּב --

 םיא לָאז ןוא ,קרַאמ ןטימ ןפױא טלעטשעג ,טעטש  רעּביא
 ,עּבלעז םָאה ןוא סנייא דימּת טדער רֹע ...ןרעהסיוא קלָאפ סָאד
 ...ןרעה סע ןפרַאד עלַא רעּבָא

 יד .רעטֿפידעג ןרָאװעג ןענייז שינרעטסניפ ןוא טייקליטש יד |
 ןוא עיפָאס .רעֿכײװ ןעגנולקעג ןּבָאה ןשטנעמ יד ןופ ןעמיטש
 שַאּב ךיז יז ןּנָאה עלַא-- םירעיוּפ יד טֿפַארטַאּב ןּבָאה רעטומ יד
 ,טײקגיטלױרָאפ רענדָאמ ַא םעפע טימ ,רעװוש ןוא םַאזגנַאל טגעוו
 .ןעיורפ יה ףיוא טקוקעג רעהפיוא ןָא ךיוא ןּבָאה ןוא
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 רענעגיוּבעגנייא ,רעֿכױה ַא ץַאלּפ ןפיוא םױרַא זיא דלַאװ ןופ
 קרַאטש ךיז טרַאּפשעגנָא ,ךַאלעמַאּפ ןעגנַאגעג ןיא רע .שטנעמ
 .ןעמעטָא קירעזייה ןייז ןגָארטרעד ךיז טָאה'ס ןוא ,ןקעטש ַא ןָא

 .וָאקַאי םיוא טפור-- ןלעװַאס ךיוא זיא טָא --
 ךיז טלעטש ,שטנעמ רעד טגָאז --!ָאד ךיא ןיּב טָא  ,ָאי --

 ,ןטסוה טמענ ןיא ,מָא
 ,סעטַאיּפ יד ויּב גנַאל ,לטנַאמ ןטצינעגּפָא ןַא טנָארט רע

 קיטֿפעמנָא ןעגנעה טוה רעטשטיינקעצ ,רעֿפײװ רעד רעטנוא ןופ

 ןייז ףיוא .רָאה עֿכילג ,עַאלּבלעג סעילטַאּפ ערעטיש ןיא םָארַא
 ןיא לױמ ןייז ,,לדרעּב דנָאלּבַא טסקַאװ םינּפ ןקידרענייּב ,ןּבלעג
 ןצנַאלג ,ןרעטש ןרעטנוא ןּבָארגעגנײא ףימ ,ןגיוא יד ,ןפָאיּבלַאה
 ,רענעל ערעטסניפ יד ןופ טפַאהרעּביּפ םיױרַא

 טָאה ןעיפָאס טימ טֿכַאמעג טנַאקַאּב םיא טָאה ןיּבייר ןעוו
 | : טגערפעג יז רע

 !טֿפַארּבעג קלָאמ ןרַאפ רעכיּכ טָאה ריא ,טרעהעג ּצָאה'ֿכ --
 0 .טֿפַארּכעג | ,ָאי --
 םינ קלָאפ סָאד ךָאנ ןעק ןיײלַא ...קלָאפ ןרַאפ ...קנַאד ַא --

 טָא יא ...ןעקנַאדַאּב טינ ןעק ...תמאי ןופ ךוּב ַא ןייטשרַאפ
 | .םיא רַאפ ךיא קנַאד ...ןענַאטשרַאפ ּבָאה'ֿכ סָאװ ,ךיא

 ףליה רעד טימ טפול קידנּפַאֿכנײרַא ,קיטסַאה טמעטָא רע
 ,רעּביא טּפָא ךיז טסייר םיטש ןייז .ןצכערק ענדעשז ,עצרוק ןופ
 םעד רעּביא ןרַאש טנעה עקיטֿפעמנָא יד ןופ רעגניפ עקידרענייּב יד
 ,לטנַאמ ןופ ּפענק יד ןעליּפשרַאפ וצ ךיז ןרעטַאמ ןוא טסורּב

 רעד ...דלַאװ ןיא ןייז וצ שעּפש ױזַא ךַאלדעש זיא ךייַא --=|
 .קיטשעג ַא טפול יד ןוא סַאנ ָאד ןיא ,דלַאװ-רעטעלּב ַא זיא דלַאװ
 .עיפָאס  טקרעמַאּב --!עט

 ןוא רע טרעפשנע -- ןפלעה טינ ךַאזנייק ןיוש ןעגעק רימ --
 ...ןפלעד ןיילַא טױט רעד זיולּב ןיוש טעװ רימ -- .ךיז טקיטש

 רוניפ עצנַאג ןייז ןוא ,םישש ןייז ןרעה וצ ןעװעג רעווש זיא'ס
 סייוו סָאװ ,ריילשימ ןקיצונמוא ןוא ןקירעּביא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה
 טָאה רע .סָארדרַאפ ןטמעלקרַאפ ַא טקעװרעד ןוא טײקיטֿפעמנָא ןייז
 .כױרָאֿפ ױזַא ינק יד קידנגיױּבסױא ,לסעפ ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז
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 +רעּביא םיא ייּב ךיז ןלעװ יז זַא ,טַאהעג ארימ טלָאװ רע יװ ,קיט
 טָאה רָאה .ןרעטש ןטציוושרַאפ םעד טשיװעגסיוא רע טָאה ,ןֿכערּב
 .ענעּברָאטשעגּפָא ,ענעקורט טַאהעג רע

 ץלַא ,טרעקַאלפעגפױא טָאה רעייפ רעטגיילעגרעדנַאנופ רעד
 עטעפרשעגּפָא יד ,ןָאטעג לקָאש ַא ךיז ,ןָאטעג רעמיצ ַא טָאה םורַא
 .ןוא ןיירַא דלַאװ ןיא ןָאמעג ףרָאװ ַא דיירפ טימ ךיז ןּבָאה םנמָאש
 םינּפ רעקידלעלייק סטַאנגיא ןָאטעג זייװ ַא ךיז טָאה רעייפ .ןרעּביא
 טָאה'ס .ןעגנַאנעגמױא ןיא רעיימ סםָאד .ןקַאּב ענעָאלּבעגנָא יד טימ
 ,ךשוח ןיא טייקליטש ךיז ןּבָאה רעדיװ ,ךיוה טימ טקעמשרַאפ
 =עוייה םנקנַארק םוצ ךיז קידנרעהוצ טגנערטשעגנָא ,םורַא טמעהַאּב
 | ,רעטרעװ עקיר

 ןא יװ ,ןצונ ןעגנערּב ךָאנ ךיא ןעק קלָאפ ןרַאפ רעּבָא --
 קיצנַאװצ ןוא ןּביז ...ןָא ךימ טעז טא ...ךערּברַאפ  םנופ  תודע
 רָאי ןעצ טימ ךָאנ ןוא !קעװַא ברַאטש'כ-- ןוא טלַא ךיא ןיִּב רָאי
 .דוּפ 12 ןקור ןפיוא ןביוהפיוא שינרעטַאמ ןָא ךיא געלפ  קירוצ
 ךיא לעװ ,טרעלקעג ךיא בָאה ,תוחוּכ עניױזַא טימ !טשינרָאג ןוא
 ...ןעלֿפױהטש םינ ךיז לעװ ןוא ןייג רֿכק ןזיּב רָאי קיצעּביז ַא ךָאנ
 ןףיא ןיּב רעמ ןוא --לּכה:ךמ רָאי ןעצ ךיא ּגָאה טּבעלעגּפָא רעּבָא
 קיצרעפ .שעֿבננַאּב ךימ ןּבָאה םיטַאּנעלַאּב יד .תלכיּכ טינ ןיוש
 - ...רָאי קיצרעפ ...שלזנַאּב ,ןסירעגסױרַא רימ ייּב יז ןּכָאה ןּבעל רָאי

 .ןיּבייר לוק ןטקיטשרַאפ ַא טימ טגָאז--! דיל ןייז ,יז זיא םָאד --
 -רַאטש ןיוש לָאמ סָאד ,רעייפ םָאה ףיוא טרעקַאלפ רעדיװ

 ,טנמָאׂש יד הלַאװ םוצ רעדיילש ַא ךיז ןעוט רעדיװ ,רעלעה ,רעק
 קידנרעטיצ ,םיא םורַא ןּכילּב ןוא רעייפ םוצ קירוצ ּפֶא ןעגנירּפש
 טעשטשערמעג ןּבָאה רעייפ ןיא .ץנַאט ןלַאלדנייפ ,ןעמוטש ַא ןיא
 ןבָאה רעמיוּב יד ןופ רעטעקּב יד .ןגייוצ עסַאנ יד טקַאנקעג ןוא
 עילַאװֿפ רעד ןופ עטרעטיצענמיוא טעכרָאשעג ,טעשטּפעשעג ךיז
 ךיז ןּבָאה ןעגנוצדעייפ עקידעּבעל ,ץעֿכַאלײרּפ יד .טפול עמירַאװ
 ךיז ןּביױהעג ,עמיור ןוא עלעג ,ןטֿכָאלּפעגנעמַאזוצ ךיז ,טליּפשעג
 , ןגיולפעג ןענייז רעטעלב עקידנענערּב  ןעקנופ קידנעייז ,וצפיוחַא
 .נרַאנרַאפ ,ןעקנופ יד וצ טלֿכײמשעג ןּבָאה למיה ןיא ןרעטש יד ןוא
 | ,ךיז וצ ייז קיד

285 



 רַאפ םע ןעגניז ןששנעמ רעטנזיוט .,.דיל ןיימ טינ זיא'ס --
 ןעײששרַאפ ןרעייז ןּבעל ןכַאלקילגמוא ןצנַאג ןיא ןוא ןעגניז ...ךיז
 ...האומר ַא ןוא רסומַא קלָאפ ןרַאפ ןייז ןעק סָאד זַא ,שיג יז
 "רעקירעגייוש ןעיײג ,טעּברַא ךרוד עשקינייּפרַאפ ,סעקילַאק ליפיוו
 ןעיירש ,רעדירּב ,ןעמ ףרַאד ןעיירש ...רעגנוה ןופ םיוא טייה
 ןעיירד ןיא ךיז קידנגיונייא ,טסוהרַאפ ךיז טָאה רע-- ! ןעמ ףרַאד
 ,רעּפרעק ןצנַאג ןטימ קידנרעטיצ ןוא

 קוק וד ...ךַאז ןיימ-- ןייּפ ןיימ -- .םיפעי טגָאז -- ?סָאװ וצ --
 ...רעסעב ריירפ ןיימ  ףיוא

 .ןיּבייר הצע ןַא םיא טיג --!טינ רעטש --
 סָאװ ָאמינ ןיא תורצ טימ זַא ,טגָאזעג ןײלַא ךָאד טסָאה --

 .םיפעי שזגורּבעגנָא טקרעמַאּב --! ךיז ןעמירַאּב וצ
 ןייק יג ,ךַאז-ללּכַא זיא ָאד ,שרעדנַא םעּפע ןיא ָאה --

 -- דנגייצרעביא ןיּבייר טגָאז --!שרעדנַא סָאװ ןיא םָאד ,סנגייא
 :ָאילֿפרַאפ ךיז ןוא ןטסָאמעגסױא שינעפיט יד שטנעמַא טָאה .ָאד
 ןקיוָאדמעד םיוא ריימ ,יע -- טלעװ רעד וצ רע טיירש טציא ...ׁשעּב
 ..} טרָא

 ףרָאװַא טומ ,סַאװק רעמע ןַא שיט ןפיוא טלעטש וָאקַאי
 : ןקנַארק םוצ טגָאז ןוא עלעביצ עגירג לטניּבַא

 ,טֿפַארּבעג ךלימ ריד ּבָאה'כ ,ילעװַאס יג --
 יד רעטנוא םיא טמענ זָאקַאי רעּבָא ,ןייג ינ ליװ ילעװַאכ

 .שימ םוצ טריפ ןוא ףייא םיא טּביױה ,סכירָא
 .רָאפ םימ ,ליטש ןעניּביר וצ עיפָאס טגָאז -- רָאנ טרעה --

 עדַאילַא ךָאג ןעק רע ?ןפורעג רעהַא םיא ריא טָאה יאמלה ,ףרואוו
 ...ןּברַאטש עגר

 ןשיװצ ןּברַאטש רע לָאז -- .ןיּבייר םיּכממ זיא --! ןעק רע --
 --לייוודעד ןוא ...ןיילַא--דולע רעדייא ,ױזַא רעגנירג זיאפ ...ןשטנעמ
 --טמַאפרַאפ ןּבעל ןטימ רע טָאה ןטייקיששינ בילוצ ...ןדייר רע לָאז
 .םָאֹוטֶא !תשקשנ ...ןריל ךָאנ רע געמ ןשטנעמ ּבילוצ

 טיירש --!טעקצַאצעג ךיז טלָאװ ריא יװ ,םיוא טמוקפ --
 ,עיפָאכ םיוא

 : טערַאמנרַאפ טרעפטנע ןוא קוק ַא ריא ףיוא ןיּבייר טוט
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 רע יװ ,ןסוטסירק טימ םטײל-לדַא יד ךיז ןעקצַאצ סָאד --
 ןוא ןשטנעמ ַא ןיפ ךיז ןענרעל העֶּבָא רימ ,םלצ ןםיוא טצֿכערק
 ...ןענרעלּפָא ךיז ליב ַא ךיוא טלָאז ריא .,ןלִיװ

 :ייז וצ טגָאז ןוא םערּב ַא החּפ טימ ףיוא טניױה רעטומ יד
 ,..1 ןיוש גונעג ,,ונ --|

 :טדערעצ רעדיװ ךיז רעקנַארק רעד טָאה שיט םייּב
 ןנעל םָאד ? יאמלה ...טעּברַא ךרוד ןשטנעמ םוא טגנערּבימ --

 ,סָאּבעלַאב רעזנוא ?ךיא גָאז ,יאמלה-)ןשטנעמ ייּב ןעמ טלוג
 רעזנוא ,טרטּפעג ןּבעל סָאד קירבַאפ סוװָאדעּפעג ףיוא ּבָאה ךיא
 ךיז ןשָאװ םוצ םעפעג ןדלָאגַא ןירעגניז ַא רענייא טָאה סָאּכעלַאּב
 -- .ןעװעג סנדלָאג ַא ןיא לּפעט:טֿכַאנ םָאד ןליפַא ןוא ...טקנעשעג
 סָאװ ףיוא טָא ...תחוּכ עניימ ,ןּבעל ןיימ זיא קּפעמ םעד ןיא טָא
 ,ןגָאלשרעד טעּברַא טימ ךימ טָאה שטנעמַא ...קעװַא ןענייז יז
 קּפעש:טפַאנַא ...ןָאטנָא תחנ ַא טולּב ןיימ טימ עטּבילעג ןייז ידּכ
 !טפױקעג טולּב ןיימ רַאפ ריא סנדלָאג ַא

 טימ םיפעי טגָאז .ןפַאׁשַאּב םיהלא:םלצּב זיא שטנעמַא --
 !טֿכער ...םיא טצונרַאפ ןעמ סָאװ ףיוא טָא ןוא -- לרעטכעלעגַא

 ַא טוט ןוא ןיייר םיוא טיירׂש --!טיני עשז-גייווש .ָאט --
 שיט ןרעּביא טנַאה רעד טיט ּפַאלק

 .ָאקַאי ליטש וצ טיג--!טינ דיל ןוא --
 : ,לכיימש ַא טומ טַאנגיא
 ןייַא ךיז ןרעה יירד עלַא ןענני יד זַא ,רעטומ יד טקרעמַאּב

 ןוא ,תומשנ עקירעגנוה ןופ טײקמַאזקרעמפיוא רעקיטשרָאד ַא טימ
 ןיירַא םינּפ ןיא םיא ייז ןקוק ,טדער ןיּבייר ןעװ ,לָאמ םֿכַאלטיא
 רעייז ףיוא סױרַא ןפור דיר םילעװַאס ...ןגיוא .עקידנרעיול טימ
 טינ ךיז טליפ'ס ןיא .ןעלכיימש .עפרַאש ןוא .ענרָאמ .סעּפע םינּב
 .ןקנַארק ןפיוא תונמחר ןייק ייז ןיא

 :לימש טנע-פ ןוא ןעיפָאס וצ ןיוַא ךיז טגיוּב רעטומ יד
 ;טרער רע סָאװ ,תמא עקַאט סע זיא עשז-ןיוש --
 ןעגנומייצ יד ןיא ןעמ טָאה הנּתמ ַאוַא ןופ 1 תמא ,ָאי --

 ...ןעועג סע ויא עווקסָאמ ןיא ...ןבירשעג
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 טינ רַאפרעד םיא ףױא ןעמ טָאה ףָארטש םיש ןייק ןוא -
 ןעמ טָאה טפיַאדעג ןוא -- .ןיּבייר טקיטשרַאפ טגָאז ...טגײלעגפױרַא
 ןעמעלַא רַאפ ןוא סָאג ןטימ ןפיוא ןריפסורַא ...ןפָארטשַאּב םיא
 רַאפ שיילפ םואימ ןייז ןוא ןקַאהעצ רעקיטש ףיוא ןגיוא יד ןיא
 ,ןריפסיוא קלָאפ סָאד שעװ תוגירה עסיוהג ...ןפרַאװסױרַא שניה
 ,ןסינרַאפ קלָאפ סָאד טעװ טילב ןֿכיט .ןייטשפיוא טעװ'פ  ןעוו
 ענייז ןופ ,טולּפ ןייז זיא -- טולב םָאד ...ןשַאוועּפָא תולוע ענייז ידּכ
 .ףיורעד סָאּבעלַאּב רעד זיא רע ,ןגיזענסיוא סע ןיא ןרעדָא

 | .רעקנַארק רעד טגָאז --!טלַאק --
 טריפעגּפָא םיא ןוא ןלעטש ךיז ןפלָאהעג םיא טָאה וָאקַאי

 .רעייפ םוצ
 סנטָאש עקידמינּפנָא ןוא ,לעה ,ןייפ טנערּבעג טָאה רעייפ רעד

 ?יירפ יד טרעדנואורַאפ קידנריּפשֿכָאנ ,םיא םורַא טרעטיצעג ןּבָאה
 שטרָאקַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ולעװַאט .רעייפ ןופ ליּפש עֿכַאל
 .טנעה ענעקורט ,עקיטֿכיזכרוד ענייז רעייפ םוצ ןגיוצעגסיוא טָאה ןוא
 ,ןעיפָאס וצ טנָאזעג ןיא טי ןייז ןיא ןָאשעג קנואוו ַא טָאה ןיּבייר

 ..! ןסיו ןעמ ףרַאד -- סָאד ! ךוּ ַא ןיא יװ ,רעפרַאש זיא סָאד --
 זיא ,רעטעּברַא ןַא טתיממ רעדָא טנַאה ַא פא טסייר ןישַאמַא ןעו

 טניװ'מ  ןַא ,טָא רעּבָא .קידלוש ןײלַא -- ץיריּת רעטושּפַא .ןַארַאפ |
 - ...רנּפַא יװ ,םױרַא םיא טפרַאװ'מ ןוא ןשטנעמ ַא ייּב טולּב יד םיוא
 ךיא ןעק תוחיצר ײלרעלַא .ןייז טינ ץוריּת ןייק ןייש ןעק ףיוהעד
 יײמשרַאפ סָאד -- ןגעװ ןגינעגרַאפ ןופ ןקינייפ  רעּבָא ..,ןייטשרַאפ
 ךַאליירפ לָאזמ ,טייקליואו ןופ ,ןגעװ ןגינעגרַאפ ןופ ! שינ ןיוש ךיא
 ןרַאפ ןפיוק ץלַא- ןענעק וצ ירּכ ,ןּבעל וצ טלעװ רעד ףיוא ןייז
 םעפעג ,,ענרעּבליז םרעסעמ ,דרעפ + ,ןירעגניז ַא -- קלָאפ ןופ טולּב
 / טעּברַא ,שעּביַא וד ,רעדניק רַאפ ערעייט גייצליּפש = ...ענעדלָאג
 ןוא ןּבײלקנָא טלעג עצַארּפ ןייד ךרוד .לעװ ךיא ןוא רערעמ סָאװ
 ...! ןעקנייש רישעג:טֿכַאנ ןדלָאג ַא רעטּבילעג רעד

 רַאפ ףיוא טנייש לָאמַא רעדיװ ןוא טקוק ,טרעה רעטומ יד
 ,סַאּפ רעקיטכילַא יװ ,קעװַא| ךיז טנייק ןוא ךׁשֹוח; םניא ריא
 סָאװ ,עלַא ןוא לװַאּפ ןעגנַאגעג ןיא םיא ףױא פָאװ ,געװ רעד
 | | .ןעגנַאגעגמימ םיא טימ ןענייז
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 ןופ .רעיימ םרַא טצעזעג עלַא ךיז ןּבָאה טורּב-שנוָא ךָאנ
 ,רעייפ ַא טנערּנעג ,ץלָאה סָאד קידנסערפ קיטסַאה .,טָאה טורָאפ
 ןֹוא דלַאװ קידנליהרַאֿפי ,ךשֹוחַא ןעגנַאהעג זיא ןטניה ןופ ןוא
 ןגיוא עטנפעעגרעדנַאנופ טיירּב טימ טָאה העקנַארק רעד ...למיה
 ןצנַאג ןטימ טרעטיצעג ,רעהפיוא ןָאי טסיהעג .,רעייפ .ןיא טקוקעג
 היז ןסייר ןּבעל ןופ ךַאלטשער יד ,טכוהעג ךיז טָאה'ס -- רעפרעק
 ,ףוג םענעקורט םעד ןזָאלרַאפ וצ טסורּב ןייז ןופ קידלודעגמוא
 רעייפ ןיפ ץנַאלנּפָא רעד .טײהקנַארק רעד ןופ ןפערפעצ זיא סָאװ
 .טיוה עטיוט יד קידנּבעלַאּב טינ ,םינּפ ןייז ףיוא שרעטיצעג טָאד
 ןקידנעיגמיוא ,ןכַאליולּב א טימ טנערבעג ןּבָאה ענייז ןגיוא יד זיולּב
 ,רעייפ

 טנערפ--לַא  ,ילעזַאפ ,ןירַא לדייּב ןיא וטסלָאװ רשפא --
 .םיא וצ ךיז קידנגױּבנָא ,וָאקַאי

 שב לעוװ'כ -- גנוגנערטשנָא טומ רע טרעפטנע --?סָאװ .וצ --
 ןשטנעמ טימ ןּבילּבעג רימ ןיא ךס ןיוק שינ ןיוש ...ןציז ָאד רעס
 | | ! ןייז וצ

 טכיימש ַא ךיילב טוט ,למיּב ַא טגייוש ,ןעמעלַא טֿכַארטַאּב רע
 :רעדיװ טדער ןוא

 --רעלק ןוא ךייא ףיוא קוקכ ...ךייא טימ שוג ָאד זיא רימ -- |
 טָאהמ עֿכלעװ ,ענעי רַאפ ןייז םקונ ךיז יד טֶא ןלעװ רשפא
 ?רעד טייקענדעשו םשֹל יא סָאװ ,קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ...טלזנַאּב
 ...ןרָאװעג שעגרה

 .פָארַא ,טלמערדשנַא רע טרעװ דלַאּב ןוא ,םינ םיא טרעפטנע'מ
 קוקַא טוט ןיּבייר .ןצרַאד ןפיוא מָאק םעד קיטֿכעמנָא .קידנזָאל
 :ןדיר ליטש טמענ ןיא םיא ףיוא

 .לעז םָאד דימּת טלייצרעד ןוא טציז ,זנוא וצ שמוק רע --
 ןייז ןיא ןירעד .ןשטנעמ רעּבכיא ךיז ןעמולג םעד ןגעװ ...עקיִב
 ?עגסיוא ןגױא יד םיא טימרעד טלָאװמ יװ טקנוּפ ,ןּבעל ץנַאג
 | .ןעז טינ ךַאז ןייק רעמ רעּבירעד ןעק רע ןוא טקַאה

 יד טֿכַארטרַאפ טגָאז --?ךָאנ ןעד ףרַאדימ ?טסייה סָאװ --
 קידנטעברַא .תוחוּכ יד זייװרעטנזי ןרילרַאפ ןשטנעמ זַא -- רעטומ
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 טלעג סָאד ןענעק לָאז םָאּבעלַאּב רעד ידּכ ,םיוא:גָאמ  ןייא-גָאט
 ? ךָאנ ןעמ ףרַאד עשז-סָאװ ...ןפרַאװ ןעיירעתומש ףיוא

 לָאמנייא -- .טַאנגיא ליטש טנָאז --! םיא ןרעה וצ קיטעמוא --
 טרוח הע ןוא ...ןסעגרַאפ טינ ןיוש ןעמ ןעק-- ןרעה סע לָאזימ
 !עקיּבלעוסָאד רעּביא קידנעמש ךָאנ

 עצנַאג סָאד ...טסערּפעגּפױנעצ ץלַא םיא רַאפ זיא ןירעד --
 ךס ַא - .ןיּבייר טרעמוארַאפ טקרעמַאּב --!םע ףיירגַאּב ,םנייז ןּבעל
 לָאמשרעדנַא ןַא ןיא ...טרעהעג ?הוג ןייז ךיא ּבָאה לָאמ ןעצ .כנּבעל
 ןעװ ,ןהעש עשוג ענױזַא ןפערטס ,קפסַא ןָא ךָאד ךימ טּפַאֿכ
 ןיא ...טייקידהזֿבינ רעֿכַאלשטנעמ רעד ןיא ןּבױלג םינ ךיז טליוװ'פ
 ,ןֿכײר ןפיוא ,ןעמעלַא ףיוא ןָא טּפַאֿכ תונמהר ַא ןעװ ...תעגושמ ןייז
 געװ ןופ ךיוא ךָאד יא רעֿכײר רעד םירָאװ ...ןעמירָא ןפיוא יו
 ןופ רערעדנַא רעד ,ןרָאװעג דנילּב רעגנוה ןופ זיא רענייא ..!ּפָארַא
 ,ףיוא טױעטיצ !רעדירּב ,ךע ,ךיז וטכרעלק ,ןשטנעמ ,ךע ...דלָאג
 ענעגייא יד קידנעװעלַאשו םינ ,ךַאלרע ,טֿפַארטַא ךַאלרע טוט
 - טֿפַארטַא טוט ,ןטײקכַאלמעװקַאּב

 ,ןגייא יד טנפעעג ,ןָאטעג לסיירטַא ךיז טָאה רעקנַארק רעד
 ,טלעטשעג ליטש ךיז טָאה וָאקַאי .דרערד ףיא ךיז טגיילעג
 םעד ןָאטעגנָא ,לצלעּפַא ןטרָאד ןיפ טכַארּבעג ,לדייּב ןיא ןיײרַא
 .ןעיפָאס ןּבעל טצעועג רעדיװ ךיז טָאה ןוא רעדוהּב

 =יטׁשַא טימ טָאה רעייפ ןיפ םינּפ רעמיור ,רעֿכַאלײרּפ רעד
 ןוא םיא םודַא ןרוגיפ ערעטסניפ יד ןטכױלַאּב לֿכימש  ןשירעפ
 ןיא ןסָאנעגניירַא טֿפַארטרַאפ ךיז ןבָאה ןעמיטש עֿכַאלשטנעמ יד
 .םַאלפ ןופ ןֿכרָאש ןוא ןעשטשערט ןליטש

 רעקלעפ ןיפ ףמַאק ןכַאלטלעװלַא ןגעװ טלייצרעד טָאה עיפָאס (
 יד ןופ ןדנַאטשּפױא עקילָאמַא יד ןגעװ ,ןּבעל ףיוא טלער רַאפ
 יד ןגעװ ,רעדנעלריא יד ןופ תוהצ יד ןגעװ ,םירעיוּפ עשטייד
 ןטֿכַאלש עטפָא יד ןוא רעטעּבדַא עשיויוצנַארפ יד ןופ תורוֿכג עסיוהג
 ...מייהיירפ  רַאפ

 רעיילש םענעטעמַאס ןיא ןעוועג םליהרַאפ זיא סָאװ ,דלַאװ ןיא
 טימ טמַאצעגמורַא ,ץַאלּפ םענעּפָא םעניילק ןפיוא ,טֿפַאנ רעד ןופ
 -נליּפש ןרַאפ ,למיה ןרעטסניפ ןטימ טקעדרַאפ ,רעמייּב עקידעגייווש
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 עטשוריחרַאפ ךַאלדנייפ טימ טלגנירעגמורַא ,רעייפ ןופ םינּפ ןקיד
 טלסיירטעגפיוא ןּכָאה סָאװ ,ןעגנוריפַאּפ טּבעלעגפױא ןּבָאה -- טנטָאש
 סנייא ןעגנַאגעגײיּברַאפ ןענייז ,ענרעשז ןוא עטַאז ןופ טלעװ יד
 .ןביילּב ,שולּב ןיא קידנעייגסיוא ,דרע הער ןופ רעקלעפ ןרעדנַא ןכָאנ
 ןרָאװעג טגָאמרעד ןענייז ןוא; ,ןטֿפַאלש יד ןופ תֹחוּכ) ןָא קיד
 .טֿכער ןוא םייהיירפ רַאפ רעפמעק ןופ ןעמעג

 ןופ םימש עטקיטשרַאפ סָאװטע יד ןעגנולקעג טָאה לימש
 ,ןעגנונעפָאה טקעװעג יז טָאה ,לָאמַא ןופ קידנעמיק יװ .יורפ רעד
 ,עג םייהרעקידעגייווש ןּבָאה ןשטנעמ ןוא ,טײקרעֿכיז טצנַאלפעג
 ןטיול רעדירּב ערעייז ןופ עטכישעג עמיוהג יד ,קיזומ ריא טרעה
 םינּפ ןכיילּב ןוא ןרעגָאמ ןיא יחפ רעד טקוקעג ןּבָאה ייז .טסייג
 יד ןופ לֿכײמש ןפיוא טרעפטנעעג ןעלֿכיימש : טומ . ןּבָאה ,ןײרַא
 יענםיוא ייז רַאפ זיא ןייש ןרעלעה ַא ןיא ץלַא ןוא ,ןגיוא עסיורג
 --טלעװ רעד ףיוא רעקלעפ עלַא ןופ ךַאז עקילייה יד ןענַאטש
 שטנעמ רעד .טײהֿפײלג ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק רעֿכַאלדנעמוא רעד
 ַא טימ ,ןטייװ ןיא ןעקנַאדעג ןוא ןעגנַאלרַאפ ענייז ןעזעג טָאה
 עטנַאקַאּבמוא ןשיװצ ,רֿנע ןטקעדרַאּפ גנַאהרָאפ ןקיטולּב ,ןלעקנומ
 טפעהַאּב ךיז ץרַאה ןוא לכש ןטימ רע טָאה ךַאלרענוא ןוא ,םיטֿבש
 ,גנַאל ןיוש ןּבָאה סָאװ ,דניירפ ןטרָאד קידנעעז ,טלעװ רעד טימ
 ךיז ןגָאלשרעד וצ ןסָאלשַאּב ,קנַאדעג ןייא טימ ןדנוּברַאפ  טכעפ
 םולשַאּב העייז טקילײהַאּב ןּבָאה ןוא דרע רעד ףיֹוא תמא םוצ
 ןופ ףמואירט םעד רַאפ טולּב ןֿכיײט ןסָאנרַאפ ,ןדייל עקילָאצנָא םומ
 - .ןּבעל ןקיריירפ ,ןקיטֿכיל ,םעייג

 .יטסייג ןופ ליפעג רעד ןפקַאװעג ןיא ןענַאטשטנַא זיאס ןוא
 ץרַאה יינַא ןרָאװעג ןרָאבעג זיאס ,ןעמעלַא וצ טפַאשהֿבחק רעק
 ,ןײטשרַאפ וצ ץלַא ןּבערטש ןסייה טימ לופ ,טלעװ רעד רַאפ
 .ןקיניײארַאפ וצ ךיז ןיא ץלַא

 העדנעל עלַא ןופ רעטעּברַא יד ןעװ ,גָאט ַא ןעמוק טעוופ --
 טינ ןליװ רימ :גונעג-- ןגָאז טסעפ ןוא ּטָאק םעד ןּביוהפיוא ןלעוװ
 .םימש סעיפָאמ ןעגנולקעג רעֿכז ןוא טסעפ טָאה -- ! ןּבעל ַאזַא רעמ
 םָאװ ,עלַא ןופ הוּכ רעטשרמולּכ רעד ןצַאלּפ שעװ ןַאד ןוא --
 .ןופ ןדניװשרַאפ טעװ ררע יד ,טייקעגרעשז רעייז ןיא קהַאטש ןענייז
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 =ןצנָא ךיז סָאװ ףיוא ןּבָאה טינ ןלעװ ייז ןוא ,םיפ ערעייז רעטנוא
 | ...ןרַאּפש

 ,פָאק םעד קידנגייּבנייא ,ןיּבייר טגָאז -- ! ןייז סע שעװ ױזַא --
 / +ןעמיקייּב ץלַא טסעװ -- טינ ןײלַא ךיז עװעלַאשז --

 טֿכיײמש ַא טימ ,םערּב ַא ןּביוהעגפיוא ךיוה ,טרעה רעטומ יד
 .םינּפ ריא ףיוא טרעװילגרַאפ טרעװ סָאװ ,רעדנואו ןקידיירפ ןופ
 ץלַא ,עטרעּבױשעצ ,עקידנעגנילק ,עפרַאש עצנַאג סָאד זַא ,טעז יז
 טציא יא קירעּביא רַאפ ןעיפָאס ןיא ןזיוועגסיוא ריא טָאהיּפ פָאװ
 ןופ םָארטש ןֿכילג ,ןסייה ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ,ןדנואושרַאפ
 ,טֿכַאנ רעד ןופ טייקליטש יד ןלעפעג זיא היא .גנולייצרעד ריא
 עגנערטש יד רעמכָאנ ןוא ,םינּפ םעיפָאס ,רעייפ ןופ ליּפֹש יד
 ,ךַאלגעװַאּבמוא ןמעזעג ןענייז יז .םירעיוּפ יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא
 רעד ןופ ןסילפ ןקיאוה םעד ןרעטש טינ ךַאזנייק טימ טומַאּב ךיז
 ,םידָאּפ ןקיטליל םעד ןסיירוצרעּביא קידנּבַאה ארומ ,גנולייצרעד
 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .םלעװ רעד טימ ןדנורַאפ ייז טָאה סָאװ
 רעיפ ןיא ץלָאה טגיילעגרעטנוא טֿכַאזַאּב ייװ ןופ ץימע רָאנ
 ןוא ןעקנופ תונחמ ןּבױהפיוא ךיז ןגעלפ רעייפ ןיפ ןעװ ,ןוא
 ןופ ךױר םעד ןוא ןעקנופ יד טנַאה ןטימ ןּכירשעגּפָא ,ךױרַא
 | .ןעייהפ יה

 :ןטעּבעג ןליטש ןיא טלעטשעג וָאקַאי ךיז טָאה לָאמ .ןייא = |
 ...לסיּב ַא מא טרַאװ --
 ןוא ןֿכַאז ןטרָאד ןופ טֿכַארּבעג ,לדייּב ןיא ןײרַאז זיא רע

 ןעיחפ יד טלקיװעגנייא .טייהרעקידעגייווש  ןטַאנגיא .טימ ןעמַאזוצ
 :ליִׁש ,טדערעג עיפָאס טָאה רעדיװ ןוא .ןעלסקַא יד ןוא םיפ יד
 ןּביױלג ַא ןשטנעמ יד ןיא קידנצנַאלפרַאפ ,ןוחצנ ןופ גָאט םעד קידנרעד
 ?ייא ןופ ןיײזטסואוַאּב ַא יז ןיא קידנקעװ ,תיחוּכ ענעגייא יד ןיא
 ?מוא רעד ףיוא ןּבעל ןייז ּפָא טיגס רעװ ,ןעמעלַא טימ טייקיג
 =ףעּביא יד ןופ ןעיירעתוטש עשירַאנ יד רַאפ עצַארּפ הערַאבטכוופ
 רעּבָא ,רעמומ יד טגערעגפיוא טינ ןּבָאה רעטרעוװ יד .עטקיטעזעג
 ןפורעגסיירַא ןּבָאה רעטרעװ םסעיפָאס סָאװ ,ןליפעג עסיורג סָאד
 "נָא טסורּב ריא ךיוא טָאה ןעמונעגמורַא ןעמעלַא טָאה סָאװ ןוא
 ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ יד ןגעװ קנַאדעג ןרַאּבקנַאד ַא טימ/ טליפעג
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 ףיוא . ,עצַארּפ ןופ ןטשייק ןי וי
 ופ תותמ ײ ןופ  ןטייק .ןיא טדיטשרַאפ  ןענייז סָאװ  ,ענעי וצ
 גע +  צי

 ש ר תמא םוצ עּביל ןופ ןוא ןרַאפעג שימ ופ געװַא נתמ ייז רַאֿפ טימ ןעגנערּב ! וא
 ,ןגיוא יד קידנֿכַאמרַאפ ,יז א ,דנַאטשרַאפ ןקידרשוי :

: 
 501 וינ

 קיטֿכיל עטרעל לראפ יד = - יע םָאמ ןיא ןגרָאמירפ ןפיוא יג ןגיװשמנַא ,עטרעטַאמרַאפ ַא ק יו ללעטָאנ "יד ףלעה -- 2
 3 לי לא אל = :

22 { 0 

 = = 4 ןרָאװע 4 םורָא רעמינפ ענג == ַארשַאּב ליטא טימ טָאה ןוא ,ןרָאװ
 ןאר*

 עיפָ .רעטומ יד טגָאז --!ןייג וצ .זנוא .טייצ --
: 

 םָאק : יא
 ן ןָאט טרעטַאמרַאפ .ּפֶָא ךיז טפור--!טייצ --

 .|ןינ 4 םיז 5 | יי יי
 612 ןייו איי א ןת 7 2 וה ַא טָאה ןעגני יי ןופ ץיימע

 זיא'מ  ...םוג  שדער ריא -- .ןיּבייר  טגָאזעג  םיטש רָאש ַא -- | ןעג טינ ַא טימ טָאה --!קעװַא טייג ריא סָאװ ,דָאש ַא
 5 7 טגָאזעג םישש רעֿכיײװ רעֿכַאל

 ַא
 וצ םיבורק ןוא דניירפ רַאמ שמ

 ,ןקיּלעומער יצ בערטש ן עמ ענעדיישרַאפ -- ךַאז עכיורג ַא

* 
 = ל טי י י

 ! טפַארק עפיורג ַא ןיא ןוא ...רעסעּב טרעװ ץרַאה סָאד ...רימ סָאװ טקעטש ׁש -- טייקסשינ יא ןענָא ֹמ זַא ,טכייװ וד ןעו טא ! ןֿכַאמ
 אט סוררזא} .

 םלכיימש זו יר ַא טימ -- ריד רע ןוא ,טוג -- םיא לא קרא
 ךָאנ טָאה רענייק ןמז+ לייט יעטעפ ןוא םיפעי ליטׁש , ןיינק קעװַא ןוא -- , ייא קיטסַאז = 2 {

 ! יב יש ריר
 טעװ -- ןטיירפשרַאפ } קלָאפ ןיא .ךַאלּכיב = 5 ,טייצ עקַאט ןייש
 ...טפעלשעגמורא ָאד ךיז אה : ןֿכװ ןעמענ טֿכַאמ יד 1 ײ ךיז טעװ .ןעמונעג ךיז יז ןּבָאה ןענַאו נב - עװ רימ ...ןעקעג שינ יז

 י ןע ורפ םעּפע -- ןענָאמרעד ימע לא
 ימיו

 ןיּבייר טסייר--!הימ ןייד רַאפ ,רעטו ץימע ךָאנ
 תיוא קו ומ5 ןעװ ,לנ םט ,ריד קנַאד ,נ --

 ף קוק א 5 ןעװ ,ןע עלויַאּפ 5 5 ֹט
 ןיא ןעגַאטשעג זיא רע ןוא = טרירעג ןעוועג זיא רע ,ןטיירּב ַא טימ' טלפיימשעג א לב געװ ןקיֿפרַ ףיוא ,.,ריד  ןזָאלעגקע וַא די ןופ ץלַא רעלקיב -- .ןעמיפעי .רעביא

 א ,טֿכיײפ ןעװעג זיא'ס ,לֿכײמש ןטו
| 

 ימ טָאה סָא ריר = לאוו טיסא 1 : ם .לכיימש ןטוג

 = א א ו , ,ןגארק ןטעיליּפשעגרעדנַאנופ ַא טימ רמעה ןייא
 : ר אש : סָאה רעטומ יד .טסורב| ןייז טזױלּבטנַא
 1 ,טלאק ךא ניירפ טָאה ןוא רוניפ עסיורג ןייז

 רע טרו סע זיא'מ -- ָאװ | ןָאטעגנָא .טפלָאװ --
 י עפטנע--!ק ינייוועגיא ןופ ךימ טמירַאװפ --
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 םייּב קידנעייטש ,טסעומשעג סיטש ןּבָאה ןעגנוי ; יירד יד
 טקעדרַאפ ,רעקנַארק רעד ןגעלעג זיא סי ערעייז וצ, ןוא ,רעייפ
 ןענייז םנטָאש יד ,ןרָאװעג ךיילּב ויא למיה רער .ךַאלצלעּפ טימ
 ףיוא קידנטרַאװ ,טרעטיצעג ןּבָאה רעטעלּב יד ,ןרָאװעג ןפָאלפעצ
 | .ןוז יד

 ןעיפָאס טקירח ןוא ןיּבייר :טגָאז --!סע טמייה ,ןטוג ַא ,,ונ --
 ?ןעניפעג טָאטש ןיא ךייַא ןעמ ןעק יװ ןוא -- ,טנַאה יד

 .רעטומ יד טגָאז -- ןכזפיוא ךימ רָאנ טסלָאז --
 ןעגנַאנעגוצ עּביהג רעגנע ןַא ןיא ,םַאזגנַאל ןענייז ןעגני יד

 "מוא ,טייהרעקידעגייװש שנַאה יד ריא שקירדעג ןוא ןעיפָאס וצ
 ַא ןקרעמַאּב וצ ןעװעג זיא ןרעדעי ןיא .ךַאלדניירפ טרעּפמולעג
 -רעד ןוא ,עכַאלדניירפ ןוא ערַאּבקנַאד ַא ,טייהנדירפעצ ענעגרָאּברַאמ
 - .םייקיינ ןַײז טימ טרעדורעצ ,םיוא טזייװ יז טָאה ליפעג רעקיזָאד
 רעזָאלּפָאלש רעד ןופ ענעקורט ,ןגיוא יד טימ טלֿכײמשעג | ּבָאה יז
 ןירַא םינּפ ןיא ןעיפָאס טקוקעג טייהרעקידעגייווש ןּנָא ֹה ,טֿפַאנ
 ,ןטייװצ ןפיוא םופ ןייא ןיפ טלקַאװעג ךיז ןוא

 . =-?ןײגקעװַא ןרַאפ ךלימ ןעקנורמעג ריא טלה רשפא --
 | .ןוָאקַאי טנערפ

 .םיִעי טגָאז --? ןַארַאפ ןעד זיא'ס --
 ...ָאד ךָאנ זיא לסיּב ַא --
 :טרעלקרע ןוא רָאה יד טיױהנגעלרַאפ ןיא ךיז טעלג טַאנגיא
 .סָאנענױא ּבָאהיֿכ -...ָאמינ --
 ...ןעלֿכײמש  יירד .ץלַא ןוא
 ,טליפעג טָאה הרעמימ יד רעּבָא ,ךל מ ןגעװ טדערעג טָאה'מ

 ריא רעטרעװ ןָא קידנששניװ ,שרעדנַא םעּפע ןגעװ ןרעלק יז זַא
 ןעיפָאס טרירעג קרַאטש טָאה סָאד .תהנ ןוא םטשונ ןעיפָאס ןוא
 י'דוונע עקידתועינצ ַא ,טייהנגעלרַאפ ַא ריא יי ךיוא ןפורעגסיורַא ןוא
 ַא רעסיא ךַאזנייק ןגָאז וצ ןוָאלרעד טינ ריא טָאה סָאװ ,טייק
 | .ןליטש

 !םירֿבח ,ךייַא קנַאד --
 ףייװ יײז טלָאװ טרָאװ םָאד יװ ,טקנוּפ ,רעּביא ךיז ןקוק יז

 .ןָאמעג לכיירטַא



 םניא ,ןקנַארק ןופ טסוה רעטקיטשרַאּפ ַא ךיז טגָארטרעד'כ
 .ןליוק יד ןשָאלעגסױא ךיז ןּבָאה רעייפ

 ןוא םירעיוּפ יד טמעלקרַאפ ליטש ןגָאז --!טנוזעג טייז --
 .ןעיורפ יד גנַאל טײלנַאּב טרָאװ םָאד

 שינרעטסניפ רעקיגָאטרַאפ רעד ןיא ייז ןעייג שינעלייא ןיא
 ןעיפָאס רעטניה טזיירּפש ,רעטומ יד ; דלַאװ ןיא לנעטש ַא רעּביא
 | : טדער ןוא

 ןשטנעמ יד יװ ןוא .םולח ַא ןיא יװ ...ץלַא זיא ;םוג ױזַא --
 יװ ,סױא טעזפ ןוא !ענײמ עקנירעייט .,ןסיװ תמא םעד ןליװ
 ...בוט*םוי ןסיורג ַא ןיא ןענװַאד ןרַאפ ,ירפדעדניא רעמסיולק ןיא
 ןיא קידהמיא ,ליטש ןוא רעטסניפ ,ָאטינ ךָאנ ןיא .ּפָאּפ רעד
 טדניצ ןָאד ...ןּביילק ןיוש ךיז טמענ םלוע רעד ןוא ,רעמסיולק
 זײװֿפעלסיב -- ןוא עטייווצ ַא ןטרָאד ,ענָאקיא ַא רַאפ טֿפילַא ןָא ןעמ
 ,ןיױה טטָאג קידנטכױלַאּב ,ךשוח םעד ןעמ טגָאירַאפ

 זיא ָאד סָאװ זיולּב -- .עיפָאס ךַאליירפ טרעפשנע -- ! קישֿכיר --
 !טלעװ עצנַאג יד -- זיוה=סטָאג

 קידנעלקָאש ,רעטומ יד רעּביא טרוח - טלעװ עצנַאג יד --
 רָאג רעװש זיאס זַא ,םע זיא טוג ױזַא -- ,טָאק ןטומ טרעלקרַאפ
 !טוג רעיײז ,ערעייט ןיימ ,טדערעג ריא טָאה טוג ...ןּבױלג וצ
 -..ןרעװ ןלעפעג טינ יז טעװ ריא --טַאהעג ארומ ּבָאה 'ךיא ןוא

 : ךַאליירפ ןוא לימש טרעפטנע ןוא עגרַא טנייוש - עיפָאס
 ...רעטושּפ ןעמ טרעװ יז טימ --
 :רעקיטעמוא ךָאנ םיױא יז םיירש גנולצולּפ ןוא
 ...ןרעװ 'צ רעטושּפ-- קיטיונ יװַא ןעמעלַא סע זיא זנוא ןוא --

 ! רעֿכַאפנייא
 ,ןקנַארק ןגעװ ,ןעניּבייר ןגעװ טדערעג ןוא ןעגנַאגעג ןענייז יז

 ױזַא ןוא ןגיוושעג םַאזקרעמפיוא יױזַא ןּבָאה םָאװ ,ןעגנוי יד ןגעוו
 ןופ ליפעג רעייז ןזיװעגסױרַא ךַאלקירדסױא רעּבָא ,טרעּפמולעגמוא
 ןענייז יז .ןעיורפ יד רַאפ ןגרָאז יד ךרוד טפַאשדניירפ רערַאּבקנַאד
 ךָאנ .ןוז יד ןעגנַאנעגפױא ןיא ןגעקטנַא .דלעפ ןעיירפ ןיא םױרַא
 ןרעּבֹוא טײרּפשעגרעדנַאנּפ ןיוש יז טָאה ,גיוא  ןופ  ןגרָאּברַאמ
 םנּפארט יד ןוא ,ןלַארטש עזָאר ןופ רעכעפ ןקיטֿכזֿכרוד ַא למיה
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 ןופ ןעקנופ עקיּברַאפנדישרַאפ יװ ,זָארג ןיא טלקניפעג ןּבָאה יוט
 ,ףָאלש ןופ טּפַאלעגפױא ךיז ןּבָאה ןעלגיומ .דיירפיסגנילירפ רערעטנומ
 .ַאּבַא טימ .ןעגנַאלק עכַאלײרפ טימ  ןגרָאמירּפ  םעד קידנּבעלַאּב
 קידנכָאפ רעווש ,םעעָארק עקיד ןגיולפעג ןענייז ןעקרַאק ןטקיטפעש
 עג ןענייז דלעפ ןטַיזרַאפ רעטניװ וצ ןפיוא ,ןעלגילפ יד שימ
 ,ךערּפשעג םענעפירעגּפָא ןַא קידנריפ ןעֶארק עצרַאװש ןעגנורּפש
 ןטײװ ןופ .למָארדדלַאגַא טפיױפעג שעגַאדרַאפ: טָאה ץענרע
 ךאלגרעּב יד ןיפ קידנעמענּפָארַא ןוז יד ןעוװעג םינּפ?לּכקמ ייז טָאה
 | .םנטָאש עקיטֿפַאנ יד

 .רַאפ וד ןוא ,טדער ןיא טדער שמנעמַא ,לָאמַא טפערטס --
 םעּפע ריד ןגָאז וצ טינ טגנילעג םיא ןענַאװזיּב ,םינ םיא טסייטש
 טדער --!ץלַא גנולצולפ טכיזלַאּב טרָאװ סָאד ןוא ,טרָאװ ךַאפנייא ןַא
 ...ןקנַארק םעד .טימ טא ךיוא זיא יױזַא -- .רעטומ יד שרעלקרַאפ
 רעשעּכרַא יד טקירד עמ יװ ,ךייא ןיײלַא םייװ ןוא טרעהעג גָאה'ֿכ
 .רעד טניואועגוצ רעּבָא ןעמ טרעװ ...םוטעמוא ןוא ןקירּבַאפ יד ףיוא
 ...ץרַאה סָאד ליפוצ טינ טעּפעשט סע ןוא ןָא ןייווניילק ןופ וצ
 -ייֵלַאּב ,סכַאלסעה ,םניזַא םעּפע טגָאזעג לָאמַאמימ טָאה רע ןוא
 ןּבעל ץנַאג רעיײז ןשטנעמ ןענייז עשז-ןייש !  וינעטָאג  ...סקידנקיד
 קוח ןּביולרע ךָאנ ךיז ןלָאז םיטַאּכעלַאּב יד ,טעּברַא רעד ֿבירקמ
 ! ןרעפטנערַאפ שינרָאנ ןייש ןעמ ןעק סָאד ...סָאד ? ןֿכַאמ 'נ

 ,לַאפ םעד ףיוא טלעטשעגפָא ךיז טָאה קנַאדעג םחעמומ רעד
 רַאפ ןטֿכױלַאּב רע טָאה ץנַאלג ןקידהזעה ,ןּפמעט ןייז טימ ןוא
 נסואוועג לָאמַא יז טָאה יז סָאװ ,ם"שעמ עֿכַאלנע ייר עצנַאנ ַא ריא
 ,ןסעגרַאפ ןוא

 טקיטעזעגרעּביא ץלַא טימ ןייש ןענייז ייז ,םיוא .טזייװ --
 שַאנ .יקסמעז ַא ,רענייא -- סייווכ 1 קירוצ ףיוא ןייׁש ייז טהעק'ס ןוא
 ןייז רַאפ ךיז ןלָאז ייז ,םירעיוּפ יד ןעגנווצעג טָאה (+ קינלַאשט
 רעװ ןוא ,ףרָאד ןרעּביא טריפעג םיא טָאה'מ ןעװ ,ןקֹוּב דרעפ
 ...ןצעזנירַא עמרומ ןיא ןעמ טנעלפ םענעי ,טקוּבעג םינ ךיז טָאהיכ

 יד טאהעג טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא רעטמאַאּביהכולמ א )*
 ,םירעיוּפ יד רעּביא טכיזפיוא
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 ...ןיטשרַאפ וצ ךַאלגעממוא ?טפרַאדַאּב סע רע טָאה סָאװ וצ ,ש
 | | ! ךַאלגעממוא

 יװ ,ערעטנומ ַא ,דיל ַא ןענניז וצ ליטש ןָא טּביױה עיפָאס
 ...ןגרָאמירפ רעד

 ץנ1

 ךיז טָאה יז .קיאיה ענזָאמ .ןסָאלּפעג .ןיא ןבעל םענווָאליג
 יז ,הסיפּת ןיא ןסעזעג זיא ןיז רעד .טש'היחעג ףיוהעד ןײלַא טפָא
 ,לָאמ םכַאלטיא רָאנ ,ףָארטש ערעווש טָארד םיא ןַא ,טסואווע ג טָאה
 .ןגעק ןורכז ריא טגעלפ ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג ריא זיא סָאד ןעוו
 ןעידעפ  .ןעײרדנַא ןגיוא .עריא רַאפ ןלעטש ןליװ .םענעגייא דיא
 ?ניײֵא טנעלפ רוגיפ םנז םעד .רעמינּפ ערעדנַא ייר עגנַאלַא ןיא
 וצ ךַאלנע ןעװעג זיא להרוג רעײז םָאװ ,ןשטנעמ  עלַא .ןעגנולש
 קידנליװ שינ ,ןגיוא עריא ןיא ןפקַאװרעדנַאנופ ךיז טנעלפ ,םענייז
 .רַאפ ,ןעלװַאּפ ןגעװ ןעקנַאדעג יד ןרעטײרּברַאפ טקרעמַאּבמוא ןוא
 םוטעמיא ןפרַאװרעדנַאנופ ךיז ןגעלפ יז .ןטייז עלַא ןיא יז ןמיירּפש
 .ַאּב ץלַא ןֿבורּפ ,ןרירנָא ץלַא ,ןלַארטש .עֿכײלג שינ ,עניד ןיא
 ךיז טרעטשעג ריא ןּצָאה ןוא דליּב ןייא .ןיא .ןעלמַאזפיוא , ןטֿפױל
 ןכָאנ טמַאשקנעּב יד ,ןזָאלרעד טינ ,םנייא סעפע ףיוא ןלעטשוצּפָא
 .ןגײלנעמַאװצ טמעפ ךיז ןלָאז ןנעװטנייז ןופ דחּפ רעד ןוא ןוז

 ףניפ גָאטַא ןיא ; ןרָאפעגקעװַא ץעגרע ןכיגניא יא .עיפָאמ
 :ַאלטע ןיא ,ץַאליירפ ַא ,עקירעּבעל ַא ןעמוקעגקירוצ יז זיא םורַא
 .ַאֹב ךו ןוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ רעדװ ,םחַא היׁש לכ
 ,ןעזעגמיוא טָאה'ס ,םרַא ןכָאװ = ייװצ ןיא טשרע קירוצ זיו
 ןופ .,ןזיירק עטיירּב ןיא ןּבעל ןיא ןגָארטעגמורַא ךיז טלָאװ יז יװ
 ןייז ןליפוצנָא ידּכ ,רעדורב םיצ ךיז קידנזָאלּפָארַא טייצ וצ .טייצ
 ,קיזומ .ןיא טייקרעטנומ . ריא | טיפ הריד

 .קיטיונ טעמּכ ןוא םענעגנָא ןרָאװעג רעטומ רעד זיא קיזומ יד
 .ַאװֿפ עמירַאװ סעּפע יװ טליפעג יז טָאה ,ןליּפש םָאד קידנרעה
 ,ןיהַא ןײרַא ךיז ןסיג ,ןיירַא ןצרַאה ןיא ריא ךיז ןגָאלש םעיל
 סוגַא ןיא ךענרעק יװ ,ןוא ,רעקיטעמֿכײלג ץרַאה סָאד טמַאלק
 ןוא .ךיג םיא ןיא ןפקַאװ ,ןדָאּב ןטרעקַאוצ ףיפ ,םענעקניהטעגנָא
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 ,רעטרעװ ןעהילּב ןייפ ןוא .טֿכײל ,ןעקנַאדעג ןופ םעילַאװֿכ רעטנומ
 | .ןעגנַאלק יד ןופ הוּכ ןכרוד טקעוװעגפיוא

 ףָאס וצ ןעניואוועגוצוצ ךיז רעטומ רעד ןעוװעג זיא רעווש
 עריא ןפרַאװרעדנַאנופ  םוטעמוא טנעלפ יז .טײקנזָאלעגּפָא .םעימ
 ןעוועג ריא זיא רערעווש ךָאנ .ׁשֵא ,ןסָאריּפַאּפ ןופ סעקרָאק ,ןֿכַאז
 קיפוצ טָאה ץילַא םָאד -- דייר ענעפָאלּפעצ עריא וצ ןעניואוועגוצ ךיז
 ,טײקרעֿכיז רעקיאור סיַאלָאקינ טימ ךיײלגרַאפ ןיא ןגיוא יד ןמירעג
 עיפָאפ .רעטרעװ ענייז ןופ טייקטסנרע רעֿפײװ ,רעקידנעטש רעד טימ
 ךיז טלייַא סָאװ ,דניק ןסקַאװעגפוא ןַא יװ ,ןזיוועגסיוא ריא טָאה
 ,ןשטנעמ ףי א ץלַא ךָאנ טקוק ןוא ,רעסיורגַא יװ ,ןעזוצמיוא
 רעד ןגעװ טרערעג ךסַא טָאה יז .גייצלוּפש עוװַאקישט ףיוא יװ
 ַא ןָא טײקנָאלענּפָא ריא טימ טָאה ןוא טעּנרַא ןופ טייקילייה
 טדערעג טָאה יז ,טעּברַא עקירעּביא רעטומ רעד טפַאשרַאפ קלָאט
 ןגױא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה רעטומ רעד ןוא .טייהיירפ  ןופ
 םימ ,ץנַארעלָאטמוא רעפרַאש ריא טימ ןעמעלַא טקירד יז יװ
 ןפיוא דימּת ךיז ןקורפיורַא ןליװ ןמימ ,ךיז ןרעּפמַא ןקידנעטש .ריא
 ינעעו ןוא ןֿכרּפשרעדיװ ךסַא טגָאמרַאפ טָאה יז .טרָא ןטשרע

 רעטגנערטשעגנָא טימ ריא וצ ןגױצַאּב רעטומ יד ךיז טָאה ,םָאד קיד
 ןָא רעּבָא ,טײקמַאזקרעממיוא רעקידנריּפשֿכָאנ טימ  ,טײקיטֿכױרַאפ
 טגעקפ יַאלָאקינ סָאװ ,ןצרַאה ןיא שײקמירַאװ רעקידנעטש רעד
 .ןפורקיורַא ריא ןיא

 ןַא םיוא-גָאט ןיא?גָאט טּבעלעג רע טָאה ,טנרָאזרַאפ דיכּת
 ,יימ ןעקנחטעג רעגייז ַא טֿפַא ; ןּבעל ןטנלערעגמיוא ., ןקיטרַאנגיײא
 עגייז קידנרעה .סיינ העטומ רעד טלייצרעד ןוא גנומייצ ַא טנעיילעג
 ,ןעועג טײקרָאלקו רעקידריװקרעמַא טומ רעטומ יד טָאה ,דייר
 תונמהר םֹׁש ןָא רעּביא טלָאמ ןּנעל ןופ ןישַאמ ערעווש יד יװ
 םמַאזניימעג םעּפע םיא ןיא טליפעג טָאה יז .טלעג ףיוא ןשטנעמ יד
 ןגעװ ןדייר ךיוא רע טגעלפ ,לָאֿכָאֿכ רעד יװ ױזַא .ןעײרדנַא םימ

 ןטכעלש ןיא קידלוש ןענייז עלַא זַא ,קידנטלַאה ,םעּכ ןָא ןשטנעמ
 םיא ייּב יא ןּבעל םעייג ןיא ןּביױלג רעד רעּבָא ,רעגייטש-םנּבעל

 הימּת טָאה רע .ןעײרדנַא ייּב יװ ,לעה ןוא סייה ױזַא ןעוועג שינ
 ןגנערטש ןוא ןֿכַאלטנרָא ןַא ןופ םיטׂשוַא טימ  ,קיאור טהערעג
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 ,טֿפַאלקערש ןגעװ קידנדייר וליפַא טגעלפ רע םגה ,ןוא רעטכיר
 ןבָאה ןגיוא ענייז רעּבָא ,לֿכײמש-תונמהר ןליטש ַא טימ ןעלֿכיימש
 עטומ יד טָאה ,ץנַאלג רעייז קידנעעז .טסעפ ןוא .טלַאק טצנַאלגעג
 ,סינ םענייק ןיא לָאמניק טַײצרַאפ ששנעמ רעד טָא זַא ,ןענַאטשרַאפ
 ַאוַא םיא ןיא'ס רעװש יװ ,טליפעג םָאה יז .ןעַײצרַאפ םינ ןעק
 ףעמ ץלַא ןוא .טַאהעג תונמחר םיא ףיוא טָאה ןוא טייקטכעפ
 .ןעװעג ןלעפעג ריא רע ןיא

 .עלעטש רעד ףיוא גָאט עלַא קעװַא רע טשייג רעגייז ַא ןַײנ
 ןָא טוּט ,ךיז טשַאװ ,גָאטימ טֿכַאמ ,ןרעמיצ יד ףיוא יז טמיוה
 יז טֿכַארטַאב ,רעמיצ ןיא ךיז ייּב קידנציז  ;ןוא היילק ענייר ַא
 ,ןענעייל טנרעלעגמיוא ןיוש יז טָאה יז .רעֿכיּב יד ןוא ךַאלדליּב יד
 ןוא ,ןעגנערטשנָא קרַאטש טפרַאדעג וצרעד ךיז טָאה יז רעּכָא
 ןייטשרַאּפ ןרעהפיוא ,ןרעטַאמרַאפ ךיג ךיז יז טגעלפ ,קירנענעייל
 ךַאלדליּב יד ןטכַארטַאּב סָאד רעּבָא .רעטרעװ יד ןופ ןיז םעד
 רַאפ טקעלּפטנַא ןּבָאה ייז -- דניק ַא יװ ,טרוסערעטניארַאּפ יז טָאה
 יז עֿפלעװ ,עטפושיכרַאפ ,עיינַא ,טלעװ ץעַאלדנעטשהרַאפ ַא ךיא
 ןייטשפיוא ןגעלפ'ס .םישוה עריא טימ ןעמענַאּבי טעמּכ .טנעלפ
 ,ןפיש  ,ןענישַאמ  ,סעדייבעג עגיטכַארּפ ,טעטש  עגיזיה ריא רַאפ
 ןוא ,ןשטנעמ ךרוד ןפַאשַאּב ,רעמיטכייר עלַאמָאלָאק  ,ןטנעמונָאמ
 .טפַארקמנפַאש סרושַאנ רעד ןופ טײקישרַאנדײשרַאפ עקידדיװקרעמַא
 ,גערּבַא ןָא ,ףיסַא ןָא ןטײרּפשסױא ריא רַאפ ךיז טנעלפ ןּבעל טָאר
 .ַאּבמוא ,סגיזיר םעּפע ןגיוא יד רַאפ. ךַאלנעט-גָאט  קידנקעדטנַא
 מנערעגפיוא רעקרַאטש ץלַא טָאה ןוא ,םעטפושיּכרַאפ ,סעטנַאק
 ענייז ןופ סולפרעּביא ןטימ המׂשנ עקירעגנוה ,עטֿפַאװעגפױא ריא
 יז טָאה שּפיוהרעד .ןטייקנעש ערעיוהעגמוא ענייז םימ ,  תורצוא
 ,ןוא סַאלטַא ןשיגָאלָאָאז ןופ רעדנעּב יד ןרעטעלּב וצ טַאהעג ביל
 טָאה ךָאד ,ךַארּפש רעדמערפ ַא ףיוא שקורדעג ןעוועג זיא רע םגה
 ,טײקנעש העד ןגעװ גנולעטשרָאפ עטמרָאלק יד ןּבעגעג היא רע
 .דרע העד ןופ סױרג ןוא ,םיטֿפײר

 .גָאטמ וצ ןעיַאלָאקינ ןגָאז יז טגעלפ -- !טלעװ יד זיא םיורג --
 ,..ריא ףיוא גנע יא ןשטנעמ ןוא | ...ָאי --
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 טּפיוהרעד ןוא ןטקעמניא יד טרידעג יז ןּבָאה ץלַא ןופ רעמ
 .ַאּב ד טָאה ,טרעדנואורַאפ ןוא טקיצטנַא .ךַאלעגיופרעמוז יד
 :טענעטעג ןוא ןלעמעג יד טֿפַארט

 עניװַא לפיוװ ןוא ?ַא ,שטיוָאנַאװיא יַאלָאקינ ,טלַארּפ ַאדַא'ס --
 ,זניא ןופ ןגרָאּברַאפ זיא ץלַא רעּבָא !טלעװ יד טנָאמרַאפ ןטייקנעש
 ךיז ןרעדיילש ןשטנעמ .טינ םע ןעעז רימ ןוא ייּברַאפ טילפ ץלַא
 האנה ןייק יז ןּצָאה ךַאזנייק ןופ ,טינ יז ןסייװ ךַאזנייק ,רעהַא?ןיהַא
 .ריירפ לפיװ .טסול ןייק טינ ,ףיורעד ייז ןּכָאה טייצ ןייק םינ ,טינ
 ,ןיא דרע יד ךייר יװ ,ןסייװ ייז ןעװ ,ןסינעג טנעקעג יז ןטלָאװ
 שעלַא רַאפ -- ץלַא ןוא .ךיז ןיא טגָארט יז םיש'היח ;סיורג ַארַאמ
 ?ױזַא םינ -- ,ץלַא רַאפ- רערעדעי ,ןענ

 ךָאנ טגנערּב ןוא .לֿכיײמש ַא טימו יַאלָאקינ טגָאז -- ! קיטֿכיר --
 .רעדליב טימ רעכי

 ײסקעלַא :טסעג ןעמוקפיונוצ םיא ייּב ךיז ןגעלפ  טײצטנװָא
 .רַאוש ַא ןוא םינּפ ןסַאלּב ַא טימ ליּבסנַאמ רענייש ַא ,שטיװעיליסַאװ
 ַא ,שטיװָארטעּפ ןַאמָאר ; רעקידעגייוש ַא ,רעדילָאפ ַא ,דרָאּב רעצ
 משט קידנעטש טנעלפ ,ּפָאק ןקידכעלײק ַא טומ ,רעטַאװעשטשירּפ
 ןַאװיא .טעװעלַאשדעג םעּפע טלָאװ רע יװ ,ןּפיל יד םימ ןעק
 ןוא להרעּכ קיציּפש ַא טימ  ,רערַאד ַא; ,רעניילק ַא .,שטיװָאלינַאד
 ,רעפרַאש ַא ןיא דעיירש ַא ,ןדעי טימ ךיז טציירעג  ,םיטש רעניד ַא
 ,ןילַא ךיז ןופ טקזהעג דימּת טָאה םָאװ רָאנעי ;לֶא ןַא יװ
 -עג ץילַא ךיז טָאה םָאװ ,טײהקנַארק ןייז ןופ ןוא םירֿבה יד ןופ
 ענעמוקעג ,ערעדנַא ךיוא .ןזײװַאּב ךיז ןגעלפ'ס ; םיא ןיא טקרַאטש
 ײז טימ ןריפ םנעלפ יַאלָאקינ .טעטש עטייו ענעדיײשרַאפ  ןופ
 --עקיבלעז םָאד ןוא סנייא ןגעװ דימּת ,ןסעומש עליטש עגנַאל
 ,ךַאלטנייװעג ,ךיז ןעמ טרעּפמַא .דרע רעד ףיוא רעטעּברַא יד ןגעוװ
 . ךסַא טקנרט ןעמ ,טנעה יד טימ טֿפַאמ'מ ,ךיז .טציהעצ ןעמ
 ןופ שירעג ןטימ ןטֿכער ןיא טמענ יַאלָאקיג ןַא טמערט  יימ
 םעדֿכָאנ ייז טנעיול ,סעיצַאמַאלקָארּפי ןלעטשנעמַאזוצ .ךערּפשעג
 םימ רעּביא טרָא ןַא ףיוא ייז טּביירש עמ ,םירֿכה יד רַאפ רָאמ
 עלַא ףיא םַאוקרעמפיױוא שּבײלק רעטומ יד ,תויתוא עטקורדעג
 .ייז טנערּברַאפ ןוא ךַאלעגיױב-ריּפַאּפ ענעסירעצ יד ןופ ךַאלקיטש
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 סָאװ טימ ,ךיז ןרעדנואו ןיא יט ןסיגרעדנַאנופ- טגעלפ יז
 םעד ןופ לרוג ןוא ןּבעל םעד ןגעװ טדערעג ןּבָאה ייז ץיה ַא רַאפ
 ןצנַאלפנייא רעסעּב ןוא רעֿכיג סָאװ ?לָאזימ יװ ,םעד ןגעװ ,רעטעברַא
 ןגעלפ טפָא .טסייג ןייז ןּבייהרעד ,תמא ןגעװ ןעקנַאדעג םיא ןיא
 ןשיװצ ןעמוקכרוד שינ ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא םעַּכ ןיא ןרעװ ייז
 רעדיװ ןוא ךיז ןקידיײלַאּב ,,ןטייװצ םעד רעגייא ןקידלשַאּב ,ךיז
 | . .ןייז חּכיתמ ךיז

 "יד ןופ ןּבעל סָאד ןעק ױ וַא ,טליפעג טָאה ! רעטומ יד
 ,טֿכודעג ךיז טָאה ריא ,ןששנעמ עלַא יד טָאו יװ ,רעסעּב רעטעּברַא
 ןופ םיורג ערעיוהעגמוא עצנַאג יד יז טעז ,יײז יװ ,רערָאלק זַא
 ריא שּביולרע סָאד ןוא ,ךיז ףוא ןעמענ ייז םָאװ ,עּכַאנפױא רעד
 ,ליפעג ןקירעיהט ליב ַא ,ןקיּבעגֿכָאנ ַא טימ יז וצ ןעיצַאּב וצ ךיז
 ןוא ןַאמ ןיא ךיז ןלּפש סָאװ ,רעדניק וצ ׁששנעמ רעסיוהג ַא יװ
 יז .ןעגנואיצַאּב ענױזַא ןופ עמַארד יד טינ ןעײטשרַאפ ןוא בייוו
 ןוא םנח םעד טימ דייר ערעייז קידנליװ שינ ןֿכײלגרַאפ שנעל
 - ןפלעװ ,דיישרעטניא םעד טליפעג ,קידנֿפײלגרַאפ  ,ןוא  ,םיײרדנַא
 ריא ךיז טָאד טפָא .ןפיײרנַאּב טנָאקעג טינ הליהּתכלו טָאה יז
 +רַאװק ןיא ךַאלטנייװעג יװ ,רעקרַאטש ןעמ טיירש ָאה זַא ,טֿכיהעג
 | :יױװַא טרעלקרעד סע ךיז טָאה יז ןוא לַאט

 | ...רעֿכעה ןעמ טיירש -- רערעמ םייװ ןעמ --
 ןּביג ןשטנעמ עקיזָאדיד יװ ,ןעזעג יז טָאה טפָא וצ רעּבָא

 יװ ,ךיז ןֿבָאק ןוא ץיה רעמ ןרעדנַא םעד רענייא ,ןוויּכּכ יװ ,וצ
 רעד ויא םיא זַא ,םירֿבה יד ןוייװהעד טלָאװעג טלָאװ רערעדעי
 ,עקירעּביא יד טקידײלַאג םָאד ; ייז יװ ,רערעייט ןוא רעטנעענ תנא
 ךיז ןעמענ ,תמא םוצ טייקטנעָאנ רעייז ןזייוורעד ךיוא יז ןעמענ|

 ?םױרַא ליװ רערעדעי ,ריא ךיז טכוד .כָארג ,ףרַאש ןייז הּכותּב
 ןיא םיױרַא טפיח סָאה ןיא ,עקירעּביא יד יװ ,רעֿכעה ןעגנירּפש
 טקוק ,םערּבַא טימ טנעװַאּב יז .שינעמעלקי עטגרָאזרַאפ ַא  ריא
 :טרעלק ןוא ןגױא עקידנטעּב טימ  ןעמעלַא ףיוא

 ןצנַאגניא ...ןסעגרַאפ ןצנַאגניא םירֿפח יד שומ ןעשַאּפ ןָא --
 ,םיחוּכיװ יד וצ וצ שגנערטשעגנָא ךיז יז טרעה דימּת 1 ןסעגרַאפ
 ַא רעמרעװ יד רעטניה שלח ,ךיז טייטשרַאפ ,,טינ ייז שמענַאּב



 טדערעג תמא ןגעװ לַאטרַאװק ןיא טָאהימ ןעוו -- טעז ןוא ליפעג
 ץלַא טרעװ ָאד ןוא -- ןצנַאגניא , ןקידכעלייק ַא ןעמונעג םיא ןעמ טָאה
 רעפימ ןעמ טָאה ןטרָאד טלקערּבעצ ,ךאלקיטש ףיוא טרעטילּפשעצ
 ,עמרַאש רַאפ !טרָא ןַא ןעװעג זיא ןָאד ,טליפעג רעקרַאטש ןוא
 ןגעװ ץלַא רַאפ רעמ ןעמ טדער ןָאד ,תוֿכשהמ עקידנדיינשעצ ץלַא
 ; םעיינ ןיפ טמירטעג ןעמ טָאה ןטרָאד ,עטלַא סָאד ןרעטשעצ
 ,רעטנעעג ןעוועג הייר םיירדנַא ןוא םנוז םעד ריא ןענייז רעּבירעד
 ...רעֿכַאלדנעטשרַאפ

 ליטש ךיז טעֿכנג ןשטנעמ יד טימ טייהנדירפוצמוא עק קידלפענַא
 םױרַא שפור ,יורשוצמוא שקעװ ,ףיוא יז טרעדור ,הֹמׁשנ ריא ןיא ןיײרַא
 :רעדנַאנופ ךיז ןײלַא ,ןפיירגַאּב וצ ץלַא רעֿכיג םָאֹו לא ןליװ ַא
 רענעגייא רעד ןופ ,טרָאװ םענעגייא ןַא טימ ןּבעל ןגעװ  ןדייר
 | .סױרַא המשנ

 =עּברַא ןַא ץימע טמוק ןעיאלָאקינ וצ ןעו -- ךיוא טקרעמַאּב יז
 ַאֹּב םעלסיז םעּפע ,ןוָאלעגוצ ענדָאמ סָאּנעלַאּב רעד טרעװ ,רעט
 יװ ,שרעדנַא םעפע טדער רע ןיא ,םינּפ ןייז ףױא ךיז טזייװ
 .ןפילשעג טינ ,טמָארּב ,דימּת

 .יז טרעלק -- ןייטשרַאפ םיא לָאזמ ,ךיז טימַאּב רע --
 רעמעּברַא רעד טסַאג רעד יװ ,טעז יז .םינ יז טסיירט סָאד רעּבָא

 -עניא ןופ ןדנוּבעג ןעוועג טלָאװ רע יװ ,ןּפמורשעגפיונוצ ךיוא טרעװ
 םדער רע יװ ,יירפ ןוא טֿפײק יװַא ןדייר םינ ןעק ןוא קיניײװ
 ,סיֹוחַא זיא אלא ינ תעשּב , לָאמנייא ,יורפ רעטסָארּפוַא ,ריא םימ
 :גנוי ַא םענייא וצ טגָאזעג יז טָאה

 ןַא ףיוא עלעגניי ןייק טינ ,ךיז טֿכוד ,ךיז וטסמעש סָאװ --
 ? טנעמַאזקע

 :ךיז רע טלכימשעצ
 ,..טרָאפ ...טפַאשטנייװעג שינ ןופ טוה טרעוו םּנערק ַא ןליּפַא --

 ,..שטנעמ דענעגייא ןייק טינ
 .ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ןוא
 ,.רעטישּפ ַא זיא רע -- רעמומ יד טגָאז -- ...טע --
 עדייב יז לנייטש - - ןײרַא םינּפ ןיא קוק ַא היא רע טוט

 ,ןגייווש -- ןוא
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 טרער ,גנַאל וצ טינ לָאמניק טציז יז .ַאקנעשַאס טמוק לָאמַא
 לָאמ טֿפַאלטיא רעטומ יד טגערפ ןוא טיג טֿכַאל ,ךַאלֿכַאז הימת
 : ןײגקעװַא - ןרַאפ

 ? טנוזעג -- שטיוָאליַאֿפימ לװַאּפ טֿכַאמ סָאװ .--
 , ןקידניורַאפ וצ טינ -- .רעטומ יד טגָאז --! ןעקנַאד וצ טָאג --

 ,רעטנומ
 .טדניוװשרַאפ ןוא ןלדיימ סָאד טעּב -- !םורעג ַא רעּביא םיא טיג --
 טלַאה'מ סָאװ ,ריא רַאפ רעשומ יד ךיז טגָאלקַאּב זייוונטייצ

 ,טגייווש ןוא ךיז טערַאמֿכ ַאקנעשַאס .טּפשמַא ןָא גנַאל ױזַא ןעלווַאּפ/
 .ךיג ,ךיג ךיז ןגעװַאּב עריא רעגניפ יד ןוא

 :ריא ןנָאז וצ קׁשֹח ןקרַאטש ַא טליפ ַאנװָאלינ
 םיײװֿפ ...םיא טּביל ריא ןַא ,ךָאד םייװ'ֿכ ,עניימ עקניּביל --

 | ! ךָאד
 רעטרַאה סעקנעשַאס -- ךיז ייּב ןלעוּפ טינ סע ןעק יז רעּבָא -

 טײקֿכַאלֿכַאז ענעקוהט יד ןוא ןּפיל עטֿכַאמרַאפ טסעפ עריא ,םינּפ
 טימ .טײקֿכַאלטרעצ עדעי סיוארָאפ יװ ּפָא ןּפומש דיר עריא ןופ
 טנַאה ענעגיוצענסיוא יד טייהרעקידעגייווש רעמומ יד טקירד ,ץפיז ַא
 : טרעלק ןוא

 | ...עניימ .עקנימירָא --
 רעייז ךיז טָאה יז .עשַאטַאנ ןרָאּפוצ ןעמוקעג זיא לָאמניײא

 ֿבגַא ,ןוא טשוקעצ יז טָאה ,רעטומ יד קידנעעזרעד ,םיירפרעד

 :ןעועג עידומ ליטש ןוא גנולצולּפ םעּפע ,אחרוא
 יענ ,ןּברָאטשעג ...ןּנרָאטשעג עקַאט ןיא רעטומ ןיימ ןוא --

 ...ךַאַּב
 ַא טימ ןגױא יד םױא טשיװ ,ּפָאק ןטימ לסיירטַא טומ

 :רעטייו טדער ןוא טנַאה רעד ןופ גנוגעװַאּב רעקיטסַאה
 טינ רָאי קיצפופ ןײק ךָאנ ...ריא ףיוא תונמהר ַא --

 קוקַא רעּבָא יטפוט .ןּבעל גנַאל טנעקעג ךָאנ טָאה ...טלַא ןעוועג
 ןיא רשפא--.,קידנליװ םינ ,טסרעלק ןוא םייז רעטייווצ רעד ןופ
 דימּת ,םַאזנייא דימּת ? ןּבעל ַאזַא רעדייא ,רעגנירג טוט רעד רָאג
 ןופ טרעשיצרַאפ דימּת ,קיטיט טינ םענייק ,ןעמעלַא וצ המערפ
 גנונפָאה רעד טימ טנעל עמ ?טּנעלעג ןעד יז טָאה -- תוליק סנטַאט:
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 טנעקעג שינ ךַאזנייק ףױא ךיז טָאה יז ןוא ,םרעסעּב םעּפע ףיוא
 ...תולווע ףיוא ץ'וחַא , ןטֿפיר

 -- ןרעלק ןצרוק ַא ךָאנ רעטומ יד טגָאז -- ! עשַאטַאנ ,תמא ---)
 ,ָאמינ ןיאס ןַא ןוא ,סרעסעב ףיוא גנונפָאה רעד טימ טּבעל עמ
 טוט יז --?ןּבעל עצנַאג סָאד ןַאד גוט סָאװ ,ןפָאה וצ סָאװ ףיוא
 טציא ריא טייז - :טנערפ ןוא טנַאה םעשַאטַאנ טעלג ַא ךַאלטרעצ
 2 ןּבילּבעג ןײלַאנייא

 .עשַאטַאנ טֿכײל טרעפשנע -- ! ןײלַא --
 ַא טימ גנולצולּפ טקרעמַאּב ןוא עגרַא רעטומ יד טגייווש

 | | :לֿכײמש
 ,סַאוניא םינ לָאמנײק ןיא שטנעמ רעלױאװ ַא ! השקשנ --

 ...ןיימשוצ ןשטנעמ דימּת ןלעװ םיא וצ

 ץל11

 שיירעבעװ ַא ףיוא ןירערעל ַא רַאפ ןעמוקעגנָא זיא עשַאטַאנ
 ריא ןלעטשוצ ןעמונעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ַאנוָאלינ ןוא ,קירּבַאפ
 .ןעגנומייצ ,סעיצַאמַאלקַארּפ ,ךַאלֿפיּב עטרעװרַאפ יד

 יװ ,עקשיגמ ַא יװ ןָאמעגרעביא .ךַאז ריא ןרָאװעג זיא סָאד
 עטלטימַאּב ַא יװ ,טנװייל עקיּביטש ןוא ןציּפש: םומ .ןירעלדנעה ַא
 יז טגעלפ ,ןירעטעּבטָאנ עקידנרעדנַאװ ַא יװ יצ ,יורפ עשיטָאטש
 ןפיוא ןלקעז ַא טימ ,עינרעבוג רעה רעּביא ןײגמורַא ןוא ןרָאפכורַא
 יד ףיוא ןוא ןַאּב ןפיוא .טנַאה ןיא ;לדנַאדָאמעשט ַא רעדָא ןקור
 יז טָאה םושעמוא ,סהינסכַא ןוא רעזײהטסַאג יד ןיא  ,ןפישפמַאד
 ןריפרַאפ עטשרע יד טנעלפ ,קיאור ןוא טישּפ טריפעגפיוא ךיז
 ןעהיצוצ אדומ ןָא ןוא ןששנעמ עטנַאקַאּבמוא טימ ןלערּפשעג

 ענעוָאלעגוצ ,עֿכַאלרנײרפ עריא טימ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ
 טָאה סָאװ ,ןששנעמ ןטינעג ַא ןופ ןרעינַאמ ערעֿכיז יד טימ ,דייר
 .טרעהעג ןוא ןעזעג ליפ

 ערעייז ןרעהפיוא ,ןשטנעמ טימ ןרייר וצ האנה טַאהעג טָאה יז
 ןוא תוקפס ערעייז ,ךיז ןגָאלקֲַאּב רעייז ,ןּבעל ןגעװ ןעגנולייצרעד
 ,לָאמ סֿפַאלטיא ךיירפ שימ ןסינַאּב ךיז טנעלפ ץרַאה ריא .ןצֿכערק

 ,טייהנריהפוצמוא עפרַאש ַא ןשטנעמ םניא טקרעמַאּב טָאה יז ןעוו

304 



 לרוג ןופ ּפעלק יד ןגעק טריטסעטָארּפ םָאװ ,,טייהנדירפוצמוא ענעי
 ןענייז סָאװ ,ןגַארפ יד ףיוא רעפשנע ןַא טגנערטשעגנָא טכיז ןוא
 טָאה רעקיּברַאפנדײשרַאפ ןוא רעטיירב ץילַא .חומ ןיא ןענַאטששנַא ןיוש
 ,ןּבעל ןכַאלשטנעמ ןופ דליּב םָאד טלקיװעגרערנַאנופ ריא רַאפ ךיז
 וצ טַאז רַאפ ףמַאק ןיא ןּבעל ןטרעדורעצ ,ןטקסוערַאפ םעד ןופ
 .שיניצ ,עטעקַאניבָארג יר ןעועג רָאלק ךיז טָאה םוטעמוא .ןייז
 ,םיא ןּבױרַאּב ,ןשטנעמ םעד ןרַאנוצּפָא גנוּבערטש עקיצרַאהנפָא
 ןייז ןפַאצסױא ,ךיז רַאפ ןצונ רעמ סָאװ םיא ןופ ןששעװקסיוא
 סָאה ןוא ,גונעג דרע יד טגָאמרַאפ ץלַא ,ןעועג טָאה יו ,טולּב
 עקילָאצנָא יד ןשיװצ רעגנוה ןיא טּכעל ןוא ךיז טקישינ קלָאמ
 דלָאג טימ טליפעגנָא ,ןעלּפמעט ןעייטש טעטש יה ןיא .תורצוא
 יד ףױא ןוא ,טינ ןירעד ךיז טקיטיונ טָאג סָאװ ,רעּבליז ןוא
 ,טמיומוא ןטרַאװ ןוא טיילעמידָא ןעייטש ןעלּפמעט יד ןופ פערט
 ךיוא םע טָאה יז .עּבטמ ענעשעמ עניילקַא ןפרַאװוצ יז לָאז ץימע
 עטקירטשעג דלָאג טימ יד ןוא םרעטיולק עֿכײר יד -- ןעזעג רעירפ
 ענייז ןוא קלָאפ ןעמירָא ןופ ךַאלזיײה יד ,םיחלג יד ןופ רעדיילל
 רַאפ ןויוועגסיוא ריא םע טָאה רעירפ רעּבָא ,םעטַאמש עכַאלדנעש
 טקירילַאב םָאד יװ ,טליפרעד יז טָאה טציא ןוא / ,ךַאלריטַאנ
 ףעד -- טסואועג סע טָאה יז -- ןיא ייז סָאװ ,ןשטנעמ עמירָא יד
 .עייר יד יװ ,רעקיטיונ יא ,רעשנעענ יא רעטסיולק

 יד ןופ ,ןסיטסירק טרערלישעג ןּבָאה סָאװ רעדליב יד ןֹ
 ןעװעג ןיא רע זַא ,טסואועג יז טָאה ,םיא ןגעװ ןעגנולייצרעד
 יד ןיא ןוא ,שדיילקעג טׁשּפ ךיז טָאה ,עמירַא ןופ דניירפ ַא
 ,טסײרטַא ןכוז םיא וצ טמוק ןומה דעמירָא רעד ןיהואוו ,םרעטסיילק
 טָאה סָאװ ,םנדייז ןוא דלָאג ןיא טדימשעג ןעזעג םיא יז טָאה
 קידנליוטינ ןוא .טײלעמירָא יד קידנעעורעד ,טשיוהעג סקע טימ
 :רעטרעװ טניּביר טנָאמרעד ריא ךיז ןּבָאה

 ןגיל ןיא !טרַאנעגּפָא זנוא יז ןּכָאה טָאג וצ עגונּב ךיוא ,--
 ..ו תימשנ ערעזנוא ןטיוט וצ ּודּכ ,טליהרַאפ םיא יז ןּבָאה תוליֿכר ןוא

 רעקינייװ ןּכױהעגנָא יז טָאה ,ןײלַא ךיז רַאפ טקרעמַאּצמוא
 ןסוטסירק ןגעװ טרעלקעג יז טָאה רעמ ץלַא רעּכָא ,ןענװַאד וצ
 יװ ,ןעמָאנ ןייז טנָאמרעד טינ ,ןּנָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןגעװ ןוא
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 היא יװ ,טּבעלעג ןוא םיא ןופ טסואוועג טשינרָאג ןטקלָאװ יז
 ױזַא ,קידנשלַאה ןוא ןשָאּבעג ענייז טול ,טֿכורעגסיױא ךיז טָאה
 טּבערטשעג ייז ןּבָאה ,עמירָא ןופ הֿכולמַא רַאפ דרע יד ,רע יװ
 ױ .טלעװ רעד ןופ תורצוא יד ןשטנעמ יד ןשיװצ ךיילג ןלייטוצ
 ןיא ןסקַאװעג יא קנַאדעג העד ןוא ,ןופרעד טרעלקעג קיפ טָאה
 יז םָאו ,ץלַא ןעמונעגמורַא ןוא ךיז טפישעגניירַא ,המשנ ריא
 יד ןעמינעגנָא ,ןסקַאװעג ,טרעהעג טָאה יז סָאװ ,ץלַא ,ןעזעג טָאה
 רעייפ ןֿכיײלג ַא טימ טָאה סָאװ ,הליפּת ַא ןֹופ טאטע עקיטכיל
 עלַא ןוא ןּבעל ןצנַאג םעד ,טלעװ ערעטסניפ עצנַאג יד ןסָאנַאּב
 וצ ,ןיײלַא סוטסירק זַא ,טֿכודענױא ךיז טָאה ריא ןוא .ןשטנעמ
 ןטלקיװרַאפ ַא ,עּביל עקידלפענַא טליפעג דימּת טָאה יז ןכלעװ
 ןוא גנונפָאה טימ ןדנוּברַאפ גנע ןעװעג יא ארומ ואו ,ליפעג
 רעטנעענ ךיא טציא זיא םוטסירק -- רעיהט טומ גנוקיצטנַא עדנריר
 עונָא ןוא רעעה -:ןעװעג רעדעדנַא ןַא ןיוש זיא ןוא ןרָאװעג
 טציא .םינּפ ןקיטכיל ןוא ןקידיירפ ַא טימ ,ריא רַאפ רעקידווע
 -על ןוא טייקרעֿכיז טימ ריא וצ טלכימשעג ןגיוא ענייז .ןּכָאה
 םיתמה-תיחת תֹמאּב טלָאװ רע יװ ,טפַארק רעֿכַאלרעניא רעקידעּב
 ,טולּב רעפייה רעד ךרוד טּבעלעגפױא ןיא טצענעגפָא ,ןענַאטשעגפױא
 ןוא  ,ןגעװטנייז ןופ ןסָאגרַאפ .קידנעװעלַאשז טיג ןּבָאה יז סָאװ
 ןכַאלקילגמוא םנופ ןעמָאנ םעד טלעטשעגסיורַא טינ קידתועינצ ייּברעד
 וצ ןעמוקקירוצ דימּת יז טנעלפ תועיסנ עריא ןופ .דניירפ-ןשטנעמ
 ןעועג טָאה יז סָאװ ,םעד ךרוד טנערעגפיוא קידיירפ ןעיַאלָאקיג
 רעטליפרע רעד ןופ ןדירפוצ ןוא רעטנומ ,געװ ןיא טרעהעג ןוא
 ,טעּברַא
 --!ןעז וצ ץלַא ןוא ןרָאפוצמורַא ךסַא שֹוג יױװַא זיאק -- = |
 ןּצעל סָאה יװ ,ןייטשרַאפ טמּפַאל -- ןעיַאלָאקינ וצ ןגָאז יז טנעלפ
 וצ זיב קלָאפ סָאה ּפָא טּפטש עמ ,ּפָא טסיוטש ןעמ .ךיז טיוּב
 -ןרעּבָא ,ןטרָאד ךיז סע טערַאּפ טלװעַאּב ,ןּבעל ןופ ןדנַאר יד
 ?םָאװרַאפ -- : קנַאדעג רעד ּפָאק ןיא םיא טמוק -- קידנליװ טינ קידנליוװ
 ןעװ ,קיהעגנוה ךיא ןיּב סָאװרַאפ ?ּפָא ךימ ןעמ טּביירט טָאװרַאפ
 ,םושעמוא ןָאד ויא'ס ליפיוװ לּכש ןוא ? ןַארַאפ ליפיוזַא זיא םחַא ץלַא
 -רַאהמרַאּב רעד ,רע זיא ואו ןוא !רעטסניפ ןיא שירַאנ ןיּב ךיא ןוא
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 ,ךייר ןוא םירָא ןייק ָאטינ ןיא םיא רַאפ סָאװ ,טָאנ רעקיצ
 שסקַאװ ? ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןוא רעייש ךיילג עלַא ןענייז םיא קָאװ
 ,קלָאפ סָאה טליפ ...ןּבעל ַאזַא טימ טייהנדירפוצמוא יה ןײװֿכַאלסיב:
 רעלקַא טיג טעװ רע ּבֹא ,ןקיטשרעד םיא ןלעװ תולווע יד זַא
 | !ךיז ןגעװ ןײלַא לָאמ:

 קׁשֹח ןדנגנירד ַא ךיז ןיא טליפעג יז טָאה רעטּפָא ץלַא ןוא
 תולװע יד ןטייל רַאפ ןקעדטנַא ליומ רענעגייא רעד טימ  ,ןיײלַא;
 ךיז ןיא קשה םעד ןעװעג רעװש ריא ןיא טפָא ןוא ,ןּנעל ןופ
 ...ןקירדרעד וצ

 דומּת יַאלָאקינ טגעלפ ,רעדליּב יד טֿפַארטַאּב יז יװ ,קידנעעז
 טשַאררעּביא .סֿכַאלרעדנואו םעּפע ריא ןלייצרעד .לֿכײמש|ַא  טימ-
 ןגערפ יז טנעלמ ,ןליצ עֿכַאלשטנעמ ןופ .טייקטסיירד רעד ןופ
 ; יורמוצמוא - טומ;

 ?ךַאלגעמ ץלַא םע זיא עשז:ןיוש -- 
 תמא םניא טייקרעכיז רעטסעפ ַא טימ ,קידתונשקע רע שמענ

 ןגײא עמוג ענייז טומ ןלירּב יד ךרוד קידנקוק ,תואיֿבנ ןייז ןופ
 .טפנוקוצ רעד ןגעװ תוישעמ ריא ןלייצרעד ,ןיירַא םינּפ ריא ןיא

 ענייז ,טינ ץינערג ןייק טָאה ןליװ רעֿכַאלשטנעמ רעד --
 טלעװ יד טרעװ ךָאד ןוא :ןרעװ טפעשעגמיוא טינ ןענעק תוחוּכ
 ןופ ןעיירּפַאּב ךיז קידנלעװ ,לייװ ,רעֿכײר:טסײג םַאזגנַאל רעייז
 ,תועידי טינ ןעלמַאז וצ ןעגנואווצעג רערעדעי זיא ,טייקיגנעהּפָא
 ,ןקיטשרעד טייקענדעשז יד ןלעװ ןשטנעמ יד ןעװ ,רעּבָא .טלעג רָאנ
 -ַאֹּב עצַארּפ רענעגנואווצעג ןופ ןצענ יד ןופ ךיז ןלעװ ייז ןעװ
 ...ןעיירמ:

 רעד רעּבָא ,רעטרעװ ענייז ןופ ןיז םעד ןטלעז טײטשרַאּפ יז
 ץלַא ריא  טהעװ ,ייז שטנעלַאּב םָאװ ,ןּניױלג ןקיאור ןופ ליפעג
 ,רעֿכַאלשירמוצ  ןוא | רעטנעעג

 ,ןשטנעמ עיירפ טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ זיא קיניײװ  וצ --
 ,ןגָאז רע טגעלפ -- קילגמוא ריא טקעטש ןירעד

 ןּבָאה סָאװ ,ענעי טנעקעג טָאה יז -- ןענַאטשרַאפ יז טָאה סָאד
 ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז ,טייקזייּב ןוא טייקענדעשז ןופ טיירפַאּב ךיז
 -עטסניפ רעד טלָאװ -- רערעמ ןזעװעג טלָאװ ןשטנעמ ענױזַא ןעוו
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 ףעֿכַאלדניירפ ןוא רעכַאפנייא ןּבעל ןופ םינּפ רעֿכַאלקערש ןוא רער
 ,רעקיטכיל ןוא רעסעּב .,ןרָאװעג

 ןגָאז טנעלפ --!טלעלש שטנעמ רעד טרעװ קידגליו טינ --
 .יַאלָאקינ - טמעלקרַאמ

 -ףיא ךיז ןענָאמרעדס ןוא ,ּפָאק ןטימ המּכסה טימ יז טלקָאש
 .דייר סלָאֿפָאֿכ םעד

 זא
 ןיפ ןעמוקעג ,רעַֿאלשקניּפ ַא דימּת ,יַאלָאקינ יא לָאמנײא

 -"םיוא שינ ךיז טָאה רע ; קידנעטש יו ,רעטעמש ךסַא עלעטש רעד
 .קיטסַאה רע טָאה ,טנעה יד ךיז קידנייר טנערעגפיוא ןוא ןָאטעג
 : טגָאזעג

 :ערעזנוא ןופ רענייא ןיא טנייה  ,ַאנװָאלינ = ,טסייוװ .ריא --
 'םינ רימ ךיז טָאה --?רעװ ,רעּבָא ...עמרוט ןופ ןפָאלטנַא םירֿבה
 ...ןסיוורעד וצ ןּבעגעגנייא

 טמַאלעגמורַא  ,םיפ יד ףיוא .לקָאשזַא ךיז טוט רעטומ יד |
 :לימש טנערפ ןוא לוטש ןפיוא ךיז םצעז ,גנוגערפיוא ןופ

 | ?ַאשַאּפ רשפא --
 ..ןעלמָּקַא יד טימ טיצ ןוא יַאלָאקינ טרעפטנע --! ןייז ןעקפ -- 

 'טניפעג ואוו להוציא ךיז םיא ןעמ טפלעה יװ רעּבָא--
 --,טרעלקעג ,ןסַאג יד רעּביא ןעגנַאגעג טשרע ןיִּבֿכ ?םיא ןעמ
 47 ַאדימ העבָא עא זיאמ ?ןענעגענַאּב םיא ךיא לעװ רשפא
 ...ןייג ןֿבורּפ רעדיװ ךיא לעװ טָא !ןָאט םעּפע ךָאד

 .רעטומ יד םיוא טפה -- ..ךיא ךיא ---
 .נייל --?םָאװ רע םייװ רשפא ,ןרָאגעי וצ וצ טייג ריא --

 .ןדניאוװשרַאפ קיטסַאה טרעװ ןוא יַאלָאקינ רָאפ
 טייג ,גנונּפָאה טימ ליפ ,ןוא ּפָאק ןפיוא לֿכיטַא טפַאפ יז

 יד ןיא ריא טלדניװש סע .םיא ךָאנ סַאג ןפיוא סיֹרַא ךיג יז
 א ריא טפוטש ןוא קיטסַאה טּפַאלק ץ'רַאה םָאד ןוא ןגיוא
 ּמָאְּכ םעד ןוָאלעגּפָארַא ,םיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא יז .ןפיול וצ
 .םורַא ןוא םורַא קידנקרעמַאּב טינ ךַאזניק

 -ריא טילפ ...ןטרָאד - ןיֹוׁש יא רע טשרע - ןיהַא םוקפ --
 ,םיוארָאפ יז טפוטש ןוא ,גנונפָאה ַא חומ ןיא ךרוד
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 טייקדימ ןיפ םעטָא םעד ןעיצּפָא םיוק ןעק יז ,םייה ןיא'ס
 ,פָא ךיז טלעטש ,גנוניואװ םרָאנעי ןופ ּפערט יה וצ וצ טייג יז
 .רַאמ ןוא םוא ךיז טרעק ,ןיײג וצ רעטיי חוּכ ןייק קידנּנָאה שיג-
 יד עגר ַא ףיוא יז טלַאמרַאפ ,יירשעג ןליטש ַא טומ ,טרעדנואוו
 -ישטשװָאפעיװ יַאלָאקינ םייטש רעיוט ןיא זַא ,ךיז טכוד ריא -- ןגיוא
 .לֿפײמש ַא טימ ריא ףיוא טקוק ןוא םענעשעק יד ןיא טנעה יד ,וװָאקי
 .ָאטינ רענייק -- קוק ַא לָאמַאֿכָאג יז טוט

 םערט יד רעניא קידנעייג יז טרעלק--טכוחעגסיוא ךיז טָאה'כ --
 טקיטשרַאּפַא ךיז טגָארטרעד ףיוה ןופ ןטנוא .וצ ךיז טרעה ןיא

 ךיז טנייּב ,ּפָא ךיז טלעטש יז ...טירמ עכַאלעמַאּפ ןיפ ןּפַאלק
 ןקידנעיילק ַא רעדיװ טעזרעד ןוא ןטנוא ףיוא קֹוקַא טוט ,ּלעָּביִרַא;
 | ,ריא וצ טלֿכײמש סָאװ ,םינב

 טזָאל ןוא רעטומ יד סיוא שמור -- ..,יַאלָאקינ ...יַאלָאקיג --
 "נַא ןיפ קרַאטש טגָאנ ץרַאה סָאד .ןגעקטנַא םיא וצ קעװַא ךיז
 | .גנושיוש

 טימ קידנכַאמ ,לישש רע טרעפשנע -- ...ייג  ,ךיז .ייג .וד =-
 | .טנַאה רעד

 ןרָאנעי וצ ןירַא טייג ,םערט יד ףיוא ףױרַא ןקירוצ טפיול יז
 ַא יז טוט ,ןַאװיד ןפוא טגיל רע יװ ,םיא קידנעעזרעד ,ןוא
 :םעטָא םעד קידנעיצּפָא םיוק עשטכעשי

 ...עמרומ ןופ ...ןפָאלטנַא ...יַאלָאקינ --
 מָאק םעד קידנּביױהפיוא ,רָאגעי קירעזייה טנערפ -- ? רעכלעו --

 ...ןַארַאפ ןשרָאד ןענייז ייווצ -- .ןשיק .ןופ
 !רעהַא טײג רע ...וװָאקישטשװָאפעיװ --
 טינ ךיא לעװ םיא ןייז םינּפילּבקמ רֹעֹּבֶא - ! טנֿפיצעגסױא --

 ...ןייטשםיוא:
 ןפייא רימ יד טכַאמרַאפ ,יַאלָאקינ ןיירַא טייג רעמיצ | ןיא ===
 יד ךיז טעלג ןוא ליטש טֿכַאל ,לטיה םָאד םיוא טוט ,לטייק
 ןָא סנגיוּבנלע יד טימ ןָא ךיז טרַאּפש רָאנעי .ּפָאק ןפיוא רָאהי
 :ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא טסוה ַא טוט ,ףיוא ךיז טּבױה ,ןַאװיד;

 ...ינ ךיז טמעש ...טסַאג רעטוגַא --
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 רע ,םינּפ םיַאלָאקינ ףיוא ךיז טזײװַאּב לֿכיימש רעטיירב ַא
 :טנַאה רעד רַאפ יז טּפַאֿ ,רעטומ רעד וצ וצ טייג

 ישטָאֿכ ןעמיקעגסיוא רימ טלָאװ--טנגעגַאּב טינ ךיד ךיא טלָאװ --
 ,םינ ךיא ןעק טָאטש ןיא םענייק ! ןייג ןצ עמרוט ןיא  קירוצ

 ןוא ךיא יג ...טּפַאכעג ךיילג ןעמ טלָאװ -- ןייג קַאטרַאװק ןיא ןוא
 יינ--עז ךיא טשרע :ןפָאלעג ושזיּב סָאװ ,רענייא רַאנ -!רעלק
 ...ריד ךָאנ ךיא !טפיול .ַאנוװָאל

 .רעטומ יד טגערפ --? ןפָאלטנַא וטסיּב ױזַא יװ --
 יטמענ ןוא ןַאװיד גערּב ןפיוא קעװַא טרעּפמולעגמוא ךיז טצעז רע

 :םעציילפ יד טומ ןגעלרַאפ קידנששעווק ,ןרייר
 =ַאפשעג ּבָאהיֿכ ! טייקילעפוצ ַא טושּפ ...טינ ןיײלַא םייװֿפ --

 ןטרָאד ...רעעזפיוא םעד ןגָאלש עלענימירק יד ,ךיא עז ...טריצ
 טָאה'מ ןכלעװ ,םרַאדנַאשז רענעזעװעגַא ,רענייא ַאזַא ןעוועג זיא
 הע טנעלפ ...הֿבנג גילוצ עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ןּבירמעגכױרַא
 יז ןגָאלש ,ונ ...1 ןזָאלעג שינ ןּבעל םענייק ,ןרסמ ,ןעװענָאיּפש
 ,םורַא יז ןפיול ,ןקָארשרעד ךךיז ןּבָאה רעעזפייא יד ,למוטמ ַא ,םיא
 ...טָאטש ,סַאגַא -- וצ ײגיֿפ ,ןמָא זיא רעיומ רעד -- ךיא עז ...ןפייפ
 .(ףיז קידנלייא טינ ךיא ןיִּב ..,סיוארָאפ ןָאטעג יצ ַא ךימ סע טָאה
 -ַאּב ךיז ,לטיב ַא ןעגנַאנעגּפָא ...םולח ןיא יװ ,יֹזַא טָא  ...םיֹרַא
 עמרוט ןופ רעױט רעד-- קוקַא וטכ ?ןעמ טייג .ןיהואוו -- טרעלק
 יד ...ןרָאװעג םעװקַאּבמוא יֹזַא רימ זיא ...טֿפַאמרַאפ ןיוׁש זיא
 ףָאד ּבָאה'כ ..;שירַאנ רָאג סעּפע ...טּפיוהרעביא ןוא רַאׁש ַא םירֿבח
 ...ןײגוצקעװַא רָאג טרעלקעג טינ

 שערעה ,טפרַאדעג טָאה ריא -- .רָאגעי פֶא ך ז טפוה -- ...םה --
 ,ןטעּב ןוא רימ ןיא ןּפַאלקנָא לדייא ,ןרעקמוא ךיז ,רעניימ על
 ךיז טָאדס ,סע טמייה ,להומ שייז .ןוָאלנײרַא קירוצ .ךייא לָאזימ
 | ,..טײרדרַאפ ּפָאק רעד לסיּבַא רומ

 ,שירַאנ ךיֹוא זיא סָאה -- ,לֿכיימש ַא  יַאלָאקינ טוט ;- ָאי --
 ...ןייפ טינ ןיא םירֿבח יד ןגעק ,ןגעווטסעדנופ ,רעּבָא ,ײטשרַאפ'ֿכ
 ,יױזַא ךיא יג ,ָאי ...ןעגנַאגעגקעװַא ...טנָאזעג טינ טשינרָאג םענייק
 םָאק םעד ,ןורא ןֿכָאנ ךיא יג .דניק ַא ,,ןינמײרּב ַא טגָארממ -- עזֿכ
 םענייר ןפיוא לטיּב ַא ןסעזעג ...שינ םענייק ףיוא -קוק ,ןזָאלעגּפָארַא
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 ןיא ּפָאק ןיא ןוא ...טרעטפולעגכרוד לשניװ .ַא ךימ טָאה ,טרָא
 ...ןויער ןייא ןעמוקעג

 ויא'ס ,ןכער'כ - ּפָא טצפיז ןוא רָאנעי טנערפ -- ?רענייא |--
 | ...גנע וצ טינ ןטרָאד רשפא םיא

 רעדנַאפ ךיז טכַאל ,טיג ךיז שקידײלַאּב וזָאקישטשװָאסעיװ
 : :ּפָאק ןטימ לסיירט ַא טוט ןוא

 יװ ,ּפָאק רעטסופ ַאזַא שינ ןיוש רימ ייּב ןיא טציא | ,ןיינ = --
 ...ץלַא הָאנ טסקנערק ,שטיוָאנַאװיא רָאנעי ,וד .ןוא ..,ןעועג

 טימ רָאגעי טרעפשנע -- !ןעק רע סָאװ ,טומ רעכַאלטיא +-
 | !רעטײװ דיר -- .טסוה ןטכייפ ַא

 , ןטרָאד טריצַאּפשעגמורַא .,.ייזומ ןיא קעװַא ךיא ןיִּב ,ךָאנרעד --

 לָאז ןיהואוו ,ןייז טעװ סָאװ -- ץלַא ךיא רעלק ןילַא ןוא ,טקוקעג

 ןוא ..ןרָאװעג סעּכ ןיא ןײלַא ךיז ףיוא ןיּב'כ  ןוא ?  ןייג -.ךיא
 ,טַאג ןיא םױרַא ךיא ןיּב ...טלָאװעג קרַאמש ךיוא רימ ךיז טָאה ןסע

 יֵאֹפ יד ,רימ ךיז טכוד ...ןיוש ,ךימ שסירדרַאפיפ ןוא ,םורַא יג
 ףוצרּפ ןימ שימ ,ךיא רעלק ,ונ ...ןעמעלַא ןיוש טכַארטַאּב ייציל

 עז גנולצולפ !ןלַאּפנײרַא הלעמ-לש:ןיד-תיּכ םֹוצ ךיג ךיא לעװ
 ןזָאלעג ,טרעקענעּפָא ךיז ךיא ּבָאה ; ןגעקטנַא טפיול ַאנװָאלינ { ךיא

 !רָאג ןוא ...ריא ךָאנ ךילג ןוא ןפיולכרוד יז
 ןקידלוש ַא טימ טגָאז -- ! טקרעמַאּב טינרָאג ךיד בָאה ךיא ןוא --

 ריא ןוא ןװָאקישטשװָאסעיװ וצ וצ ךיז שקוק יז .רעטומ יד ןָאט
 .ןרָאװעג רעגנירג יװ ױזַא זיא רע זַא ,ךיז טכוד

 ןיא ,סע טסײה ,ואװ ...קיאורמוא םיוועג ןענייז םירבח יד .+-
 .יַאלָאקינ ּפָאק ןיא ךיז טצַארק -- ?ןעמוקעגניהַא רע

 ךָאד זיא יז ?דָאש ַא שינ ריד זיא עװטסלַאשטַאנ יד ןוא {-
 יד טנפע רע .רָאנעי טקרעמַאּב -- !קיאורמוא + ,תועמשמ + ,ךיוא
 --.טפול יד טײקעג טלָאװ רע יװ ,ןּפיל יד טימ ןכַאמ טמענ ןוא יומ

 ויא' ןֹוא ,ןטלַאהַאּבסױא ךיד ףרַאד'מ ! ךיז ןענעמכח וצ גונעג ,ונ
 ךיא ןעװ טא ...םענעגנָא ץנַאג זיא'ס שטָאכ ,גנירג  ױזַא טינרָאג

 רע ,םעטָא רעד םיִא טּפַאכרַאפ'ס -- ...ןייטשפיוא טנעקעג טלָאװ
 יד ןּבײר ךיז שמענ ןוא ןצרַאה ןרַאפ טנעה עדייּב טימ ךיז טּפַאכ
 .ןעגנוגעװַאב עכַאװש טימ טסורּב
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 יַאלָאקינ טגָאז -- !שטיװָאנַאװיא רָאגעי ,קנַארק טוג טפיּב --
 טכַארטַאּב ןוא ץפיזַא טוט רעשומ יד .ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ןוא
 .רעמיצ ןגנע ,םעניילק םעד טעגאדרַאפ

 ,עלעּבָאּב ,ונ -- .רָאנעי טרעפטנע -- ! קסע ןיימ ןיוש זיא פָאד --
 ןייק טיג טכַאמ 1 ןעלוַאּפ ףיוא ךָאנ טינ ךיז היא טנערפ סָאװרַאפ
 | ! ןלעטׁשנָא

 .טלֿײמשעגרעדנַאנופ טיירּב ךיז טָאה וָאקישטשװוַאמעיװ
 אװ ױזַא ,זנוא ייּב ןטרָאד זיא הע .טנזעג זיא קוװַאּפ --

 --טפיוהרעּביא ןוא עװשסלַאשטַאנ רעד טימ טדער .(* עטסָארַאטֿפ ַא
 ,..יישּמָא םיא רַאפ טָאה'מ ..,ןעמעלַא טימ ןָא טרימ

 םָאק ןטימ טלקָאש ,םוהעג םזָאקישטשװָאפעיװ טרעה עװָאסַאלװ
 ןכַאליױלּב ,םענעלָאװשעג םרָאנעי ףיוא םירק רעד ןופ טקוק ןוא
 ןייז סיוא טעז ,קורדסיוא ןַא ןָא ,טרעװילגרַאפ ךַאלגעװַאּבמוא ..םינּפ
 .ךַאליײרפ ןוא קירעּבעל ןצנַאלג ןגייא יד רָאנ ןוא ,ךַאלפ ענדָאמ םינּפ

 טליווס ,תונמאנ ףייא ...ןסײּבוצ ןּכעגעג רימ שלָאװ ריא --
 ,יַאלָאקינ טלירעגמוא סיוא טיירש -- ןפע רעייז ךיז

 .רעד ; םיֹא טיג ,טיורּב טניל עצילָאּפ רעד ףיוא ,עלעּבָאּכ --
 טּפַאלק ,רימ עטייװצ יד םקניק ,רָאדירָאק ןיא םיֹרַא טייג ךָאנ
 לָאז יז ,ןגָאז היא ריא טלָאז ,יורפַא ןענעפע ךייא טעװ .ןָא
 ןופ טגָאמרַאפ יז סָאװ ,ץלַא ךיז שימ ןעגנערּב ןיא רעהַא ןעמוק
 .גרַאװנפע

 ,יַאלָאקינ טריטסעטָארּפ --? ץלַא סעּפע סָאװ --
 רָאג לָאמַא רשפא ןוא ..,ךס ןייק טינ-- טינ ךיז .ךָאק --

 ,.,לינרָאג
 וצ ךיז טרעהעגוצ ,ריט ןיא טּפַאלקעגנָא ,םיֹורַא זיא רעומ יד

 .ןרָאגעי ןגעו טרעלקעג קירעיורט ןוא טייקליטש רעד
 | ,..םיוא טייג רע --
 ,רעמיצ ןופ ןעמ  טגערפ --? ןטרָאד זיא רעװ --

 שארב ןײטש וצ טלײװעגסױא טרעװ סָאװ רעד -- עטסָארַאטס א )5
 .ףרָאד ןופ
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 ז-ליטש רעטומ יד טרעפטנע -- ! ןשטיוָאנַאװיא רָאגעי ןופ --
 ...ךיז  וצ .ךייא .טעּב רע

 יד קירנענעפע טינ ,ריא ןעמ טרעפשנע -- ךיא םוק דלַאּצ --
 ךיז טנפע .ןָא רעדיװ טּפַאלק ןוא טונימ ַא רעטומ יד טרַאװ ,ריש
 ןיא .יורפ ץֿכױה ַא םיחַא טייג רָאדירָאק ןיא ןוא ריט יד קיטַאד
 עוולג ןופ ;לּנרַא ןטשטיינקעצ םעד קיטסַאה םיוא טעלג יז .ןלירּב
 :רעטומ יד גנערטש טנערפ ןוא

 ?ריא טפרַאד סָאװ --
 .ןשטיװָאנַאװיא רָאגעי ןופ --
 םיוא ליטש טפור--!ךייַא ךָאד ןעקיֿכ ,ָא ...טמוק ,ַאהַא --

 ...ָאד יױזַא רעטסניפ ? ריא שַֿאמ טָאװ -- .יוחפ יד
 יז ןַא ,ךיז טנָאמרעד ןוא ריא ףיוא קוק ַא טוט ַאוָאסַאלװ

 .ןעיַאלָאקינ ייּב ןפערמ לָאמַא  ריא .טגעלפ
 .פָאק ןיא ךרוד ריא טילפ -- .ןששנעמ .ענעגייא  ץלַא --
 ןעגנואווצעג יורפ יד טָאה ,וצ ןעװַאפַאלװ וצ ךיז קידנגעװַאּב

 =עג יז טָאה ,ןטניה ןופ ןיילַא קידנעייג ןוא םיוארָאפ ןייג וצ יִז
 : טנערפ

 ?םיא טימ  טֿפעלש --
 ...ןסע םיא ןעגנערּב ןמעּבעג ךייא שרע  .טגיל רע .,ןָאי --
 ...קירעּביא ןיוש זיא סָאד ,ונ --
 : ןעפירֿכ ןייז טנגענַאּב ייז טָאה ,ןרָאנעי וצ ןיירַא ןענייז יז ןעוװ

 ַאלימדויל ...דניירפ ןיימ ,ןדייז-רעטלע ןיימ וצ ךיז ּבײלק'ֿפ --
 ןָא עמרוט ןופ קעװַא זיא ןױשרַאּפסנַאמ רעד טא ,,ַאנװעיליסַאװ
 .םדוק םיא ןעמ ףרַאד !הזעה ַאזַא-- "עװטסלַאשטַאנ, ןופ שינּביולרע
 .ןטלַאהַאּברַאפ ץיעגרע ךָאנרעד ןוא ןענעמרָאקנָא לּכ

 םעד סַאזקרעמפיוא טקוק ,ּפָאק ןטימ לקָאֹׁש ַא טוט יורפ יד
 :גנערטש טגָאז ןיא ןיירַא םינּפ ןיא הלוח

 ויא'מ רָאנ יװ ,רימ ךָאנ ןקיש ךיילג טפרַאדַאּכ טָאה ריא -- = |
 ייוצ ןיוׁש ריא טָאה ,עז ךיא יװ ,ןוא !רָאגעי ,ךייא וצ ןעמוקעג
 ? ןזָאלעגּפָא ױזַא ןייז ןעמ ןעק יװ-- ןעמונעג שינ תואופר יד לָאמ
 רעגנירג .ךייַא טרעװ תואופר יד ךָאנ זַא ,ןיײלַא ךָאד טגָאז ריא
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 ןעמוק רעהַא ןעמ טעװ דלַאּב .,.!רימ וצ םמוק ,רֿכח ...ןעמעמע וצ
 ...ןרָאגעי ןעמענוצ לָאטיּפש ןופ

 .רָאגעי טגערפ --? ןײרַא לָאטיּפש ןיא טרָאפ ,סע טמייה --
 ...ךייַא טימ ןייז ןמרָאד לעװ ךיא .,ָאי --
 ?ךיוא ןשרָאד --
 ...שירַאנ טינ ךיז טֿפַאמ --
 ,טמורּב סרָאגעי ףיוא .ערדלָאק יד יורפ יד טֿפיררַאפ ,קידנדייר

 יד ןניוא יד טימ ּפָא טסעמ ,ןעיאלָאקינ טגנערטשעגנָא טֿפַארטַאב
 רעּבָא ,ךיוה טינ ,קינָאטניא יז טָאה טדערעג ...לשעלפ ןיא תואופר
 ,עק ַאלש ןגװעג ןענייז ןעגניגעװַאּב עריא ,םימש רעקידעגנילק ַא םימ
 =נעמַאוצ טעמּכ ךיז ןענייז ןעמערּב ערעטסניפ יד ,ךיילּב םינּפ םָאד
 ןלעפעג טינ רעשומ רעד ןיא םינּפ ריא .ןקהוָאנ ןרעּביא ןעמוקעג
 טקוקעג ןּבָאה ןגיױא יד ןוא קידהוואג ןעועגסיוא טָאה'ס -- ןעוועג
 טלָאװ יז יװ ,יז טָאה שדערעג ןוא .ץנַאלג ַא ןָא ,לֿכײמש ַא ןָא
 .ןלױפַאּב

 חלַאּב ךיז לעװ ךיא -- .טגָאזעג יז טָאה -- ןעייג רימ  ,ונ --
 טוָאל ןוא .ןענַאד ןופ טֶא לפעליסע ןַא ןרָאגעי טיג ריא : ןרעקמוא
 ,ןדייר טינ םיא

 .ןעיַאלָאקינ קידנעמענטימ ,םיחַא טייג יז ןוא
 ענעטלעז ַא -- ,ץפיז ַא טימ רָאגעי טגָאז -- ! יורפ .ערעײטַא --

 ...ןענעדרָאנײא ריא ייּב טפרַאדעג ןעמ טָאה עלעּבָאּב ,ךייא ...יורפ
 ...טרעטַאמרַאפ רעייז טרעװ יז

 ךייוו ׁשעּב -- ...סיוא רעמעּב קנירט ,ַאנ ! טינ רעסעּב רייר וה --
 ,רעמומ יד

 ןוא ןגױא יד טערומשזרַאפ ,תואופר יד ּפָארַא טגנילש רע
 | :רעטייוו טדער

 ...ןגייווש לעװֿכ בוא ןליפַא ,ןּברַאמש ךיא לעװ םגייא ץלַא --
 ןוא ,ןיירַא םינּפ ןיא העמומ רעד גיוא ןייא טימ טקוק רע

 טגיֹוּב רעמומ יד .לכיימש ַא םַאזגנַאל ךיז טזיװַאּב ןּפיל ענייז ףיוא
 סױרַא טפור תונמחר ןיפ ליפעג רעפרַאש רעד ,ּפָאק םעד ןייא
 ,ןרערט ךיא ייּב
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 =רַאפ סָאד ...ךַאז עכַאלריטַאנ ַא זיאס ,עלעּבָאּב ,הׂשקשנ --
 ...ןּברַאטש וצ ֿח םעד ךיז טימ ךָאנ טּפעלש ןּבעל ןופ ןגינעג

 ןוא ּםָאק ןפױא טנַאה היא ףױרַא | רעטומ יד םיא טגייל
 :ליטש רעדיװ טגָאז

 ?ֵא ,ןגייווש רשפא טסעװ --
 םוצ טרעהעגוצ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןגוא יד טֿפַאמרַאפ רע

 :רעמיײװ טנשקערַאפ טדער ןוא טסורּפ ןיא ןעפירֿפ
 ךיא לעװ סָאװ ...עלעּבָאּב ,ןגייווש וצ םינ ןיז ןייק טָאה'ס --

 ,הסיסג רעד ןופ דנוקעס עקירעּביא עֿכַאלטע  ןגייווש ןטימ ןעניוועג
 ךיז ןסעומשוצכרוד ןגינעגרַאפ םיורג ַא ךיא לעװ ןליּפשרַאפ ןוא
 טלעװ רענעי ףױא זַא ,טלַאה ךיא ...ןשטנעמ ןליואװַא טימ
 ...טלעװ דעד ףיוא יװ ,ןשטנעמ עליואו ענױזַא ָאמינ ןענייז

 :טעגאדרַאפ רעּביא םיא טסייר רעטומ יד
 ףימ יז טעװ ,ענעי עשנירַאה יד ,ןעמוק יז טעװ טָא --

 ...טסדער וד סָאװ ,ןעלדיז
 ,ןירענָאיצװלָאװער ַא ןיא יז ,עשנירַאה ןייק טיִנ זיא יז --

 ןָא יד טעװ ,עלעבָאּב ,ךייַא ןעלדיז ןוא ...המׁשנ ענעטלעז ַא ,רֿבח -
 ...קידנעטש ןוא יז שלדיז ןעמעלַא .קפס םיׂש

 טמעג ,ןעפיל יד קידנגעװַאּב שינרעטַאמ שימ ,סַאזגנַאל ןוא
 .ןעלֿכימש ןגיוא ענייז .עטֿכישעג;סנּבעל סעטנש ןייז ןלייצרעד רָאגעי
 .,ןוא ,ריא םימ ןװיּב סָאד ךיז טצייר רע זַא ,טעז רעטומ יד
 טרעלק ,טייקיולב רעטכייפ ַא טימ טקעדַאּב ,םינּפ ןייז ףיוא קידנקיק
 : טגרָאזרַאפ יז

 ...ןברַאטש טעװ רע --
 ףיז רעטניה ףייטש טֿכַאמרַאפ יז .ַאלימדויל ןײרַא טמוקמ

 :ןעוָאסַאלװ וצ ךיז טדנעװ ןוא ריט יד
 לעֿכיג סָאװ ןוא ןָאטרעּביא ךיז ףרַאד רעטנַאקַאּב רעיא --

 ,ךייקג טייג ,ַאנוָאלינ ַאיעגַאלעּפ ,טֶא זיא .רימ ןופ ןײגקעװַא
 ןעיפָאס-- הָאֹׁש ַא .רעהַא טגנערּב ןוא םיא רַאפ ןֿכַאז סעּפע טגירק
 .ןשטנעמ .ןטלַאהַאּבסױא ,טעטילַאיצעּפס ריא ךָאד זיא סָאד ..,ָאטינ

 קידנפרַאװפײרַא  ,ַאװָאסַאלװ טקרעמַאּב --! יז טמוק ןגרָאמ --
 .עציײלּפ ןפיוא לכימ סָאד ךיז
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 טינ עלעװ ַא םיױרטרַאפנָא ריא טָאה'מ ןעװ ,לָאמ טֿכַאלטא
 גנַאלרַאפ ַא ןפַאֿפמחַא ףיימש קָאמַאטימ יז טנעלפ| ,תיהילש יא
 :ךַאזנייק ןופ ןיוש טָאה יז ןֹוא ,טוג ןוא ךיג ךַאז יד .ןריפוצכיוא
 ךיוא יז טָאה טציא ןוא .תיהילש ריא רעמיוא ,ןרעלק טנעקעג שינ
 :טגערפעג ךַאלַאז ןוא ןעמערּב יד ןוָאלעגּפָארַא טגרָאזרַאפ

 ? ןָאטוצנָא םיא ריא טרעלק .יװ --
 ...טֿפַאנרעדייּב סיױהַא טעװ רע !םנייא ץלַא --
 ,ןמַאג יר ףיוא ןשטנעמ רעקיניײװ -- רעגרע זיא טֿפַאנַײּב --

 ..עקנילפ יד ןיפ שינ ןיא רע ןוא ,רערעמ ךָאנ ןעמ טרימש
 :רעדנַאנופ קירעזייה רָאנעי ךיז טֿכַאל
 | !עלעּבָאּב ,גנוי ךָאנ טייז ריא --
 יד טנערמ --?ןעמוק ריד יש ןעמ געמ לָאטיּפש ןיא ןוא --

 ,רעמומ
 טמרַאװ עלימדול .ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש ןוא ךיז טסוהרַאפ רע

 :רָאפ טנייל ןוא ןגיוא עלעקנוט עריא ןופ קילּב'ַא רעטומ יד ףיוא
 טימ ןעמַאוצ לָאטיּפש ןיא םיא םורַא ןייג טליװ ריא --

 - ...רעֿפיג טייג טציא ןוא ...1 םוג ?ָאי ?רימ
 רעּבָא ,ךַאלדניירפ טנַאה רעד רַאפ רעטומ יח ןָא טמענ יז

 ריא וצ טגָאז ןוא ריס רעד רעטניה םיױרַא יז טריפ . ,גנערטש
 : ליטש

 יזַא ךייא םוטש'ֿפ םָאװ ,ןקידיײלַאּב טינ ךיז טּפרַאד ריא --
 וצ ךַאלדעש זיא םיא רַאפ רעכָא ...ּכָארג זיאס ,םיײװֿכ ...סױַא
 ,..גנונעפָאה יד שינ ךָאנ רילרַאפ ךיא ןוא ...ןדייד

 יד ןוא ןקַאנק רעגניפ יד ןַא ,טנעה יד ףיונוצ שקירד יז
 | ...ןגייא יד רעגיא ּפָארַא דימ ךיז ןזָאל פעל +

 ןוא  ,טייהנגעלהַאפ ןיא רעטומ יה טלעטש גניהעלקרע ריא
 : טלמרימ יז

 עקַאט לעװֿכ ...טײקבָארג ַא ןעד זיא םָאד ?ריא טרער סָאװ --
 ...ןמוג ַא | , ןייג

 --!םענָאּפש ןייק םֹורָא טינ ךיז ןעיירדיס  וצ ,רָאנ טעז --
 טּבייר ,םינּפ םוצ טנעה יד ףיוא טּבייה יז .יֹורפ יר ליטש טגָאז
 ...רעכיװ טרעװ םינּפ סָאד ,ןרעטיצ ןּפיל עריא ,ןפיילש יד ְךיִז
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 .הװאג ןָא טינ ,רעטומ יד טרעפשנע ....?םײװֿכ --
 ,ענרַא טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה ,רעוט ןופ קידנעײגפירַא

 ךיז טָאזקרעמפיוא רעּבָא ,טקרעמַאּמוא ןוא לכיט סָאד טֿכיררַאפ
 ןקרעמַאּב טנעקעג תועטַא ןָא טעמּכ ןיוש טָאה יז .טקוקעגמחַא
 ןעוועג טנַאקַאּב םוג ןענייז ריא .סַאג ןפיוא םלוע םניא ןָאמש ַא
 ןופ טייקטיירּב .ענעגױצעגנָא יד ,גנַאג רעזָאלגרָאז טלוּכ וצ רעד
 ,םינּפ ןפיוא טעמוא ןוא טייקדימ ןופ קורדטיױא רעה ,ןטסעשז יד
 עשינדחּפ ןוא קידלוש ןעגרָאּברַאפ טכעלש ַא ןעמעקַא סעה רעטניה ןוא
 ,ןגיױא עפרַאשײקידלקע עקיאורמוא יד טימ ןעלשניּפ

 לינעלייא ןָא זיא ןוא םינּפ ַאזַא טקרעמַאּב טיג יז טָאה ,לָאמכָאד
 וסייהעג ןוא עקשזָארד ַא ןעמונעג ךָאנרעד ,סַאג ןרעּביא ןעגנַאנעג
 ךיז יז טָאה ,ןעיַאלָאקינ רַאפ ןכַאז קידנפיוק .קרַאמ םוצ ןרָאפ
 יעג ,אחרוא ֿבנַא ,ןוא ,םרעפױקרַאפ יד טימ ןעגנודעג ךַאלקערש
 ןדעי שינ ריש םיוא טמוקפ ןכלעװ ,רוּכיש םעד ,ןַאמ ריא טלדיז
 קיניײװ טָאה השעמ עקיזָאדיד .םידנּב עיינ ןיא ןָאטוצרעּכיא ׁשדוח
 -ןלעפעג רעייז סע זיא ןיילַא ריא רעּבָא ,רעלדנעה יד ףיוא טקריוועג
 רעכיז טעװ ייצילָאּפ יד זַא ,טרעלקַאּב יז טָאה געװ ןפיוא -- ןרָאװעג
 .ָאמש ןקיש שעװ ןוא םידנּב יד ןטייּב זומ יַאלָאקיג זַא ,ןיײטשרַאפ
 ךיז יז טָאה טײקיטכױרָאפ רעװיאַאנ ַאזַא טימ  ,קרַאמ ןפיוא םענ
 ?םיוא ריא ןיא ךָאנרעד ,גנוניואו סרָאנעי ףיוא טרעקעגקירוצ ךיוא
 יַאלָאקינ ןוא יז .טָאטש קע ףיוא ןעיַאלָאקינ ןטײלנַאּב וצ ןעמוקעג
 האנה טָאה רעטומ רעד ןוא ,סַאג ןטייז עדייּב ןופ ןעגנַאנעג ןענייז
 ןוָאלעגמָארַא ,רעווש טזיירּפש ווָאקישטשָאפעיװ יװ ,ןעד וצ ןָאשעג
 ןופ סעלאּפ עגנַאל יד ןיא םיפ יד טימ ךיז קידנרעטנָאלּפ ּפָאק םעד
 םָארַא םיא טֿכירק ָאװ ,טוה יד טֿכיררַאפ רע יװ ,לטנַאמ ןלעג
 טננענַאּב יז טָאה ךַאלסעג עמַאזנייא יד ןופ רענייא ףיוא ,זָאנ ןפיוא
 קנואו ןפיוא שנגעזעג ןטייוורעדניפ ךיז טָאה רעטומ יד .ַאקנעשַאפ
 | .םייהַא קעװַא ןיא ןוא ןװָאקישטשװָאסעיװ טימ

 שעיורט יז טָאה ...ךיוא .ַאשוירדנַא ןוא ...טציז ַאשַאּפ .ןוא .--
 .טֿכַארטעג קיר

4 
 :יירׂשעגסיוא ןטגרָאזרַאפ ַא טימ טנגענַאּב יז טָאה יַאלָאקינ
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 !לָאמש רעייז ...לָאמש ןיוש טלַאה ןרָאגעי טימ ,טסייוו ריא --

 ,עלימרויל ןעועג ןיא ָאר ...לָאטיּפש ןיא טריפעגקעוַא םיא טָאה'מ:
 ...ןיהַא ריא וצ ןעמוק ךייַא טעּב יז

 / +לָאטיּמש ןיא --
 ןופ גנוגעװַאּב רעזעורענ ַא טימ ןלירּב יד טליררַאּפ יַאלָאקיג

 טנַאה ריא קידנקירד ןוא קַאי םעד ןָאטנָא ריא טפלעה ,טנַאה רעד
 : םיטש ןיא רעמיצ ַא טימ רע טגָאז ,טנַאה רעמירַאװ רענעקורט ןייז טימ:

 -עגנייא ןװָאקישטשװַאפעיװ ...לקעּפ םעד טָא טימ טמעג !ָאי -- |
 ? טנדרָאז

 | ...גנונעדרָא ןיא ץילַא --
 יי ...ןרָאגעי וצ ...ןעמוק ןיהַא ךיוא ,לעװ ךיא --
 םיַאלָאקינ ןוא ,םָאק ןיא רעטומ רעד טלרניווש טייקדימ ןופ

 .רָאפ טמעלקרַאפַא ריא ייּב םױרַא טפור גנומיטש  עטנרָאזרַאפ
 .עמַארד ַא  ןופ  ליפעג:

 פָאק ןיא ּפמעמ ריא טּפַאלק -- ...םע טסייה ,טּברַאמש רע --
 .קנַאדעג .רערעטסניפ א

 ןקיטכיל ןוא ןרעּביז ,םעניילק ןיא ,ןיירַא זיא יז תעשּב רעּבָא
 ףױא טציז רע יװ ,ןרָאנעי ,ןעזרעד ןוא לָאמיּפש ןיא - רעמוצ
 סע טָאה -- קירעוייה טכַאל ןוא םנשיק עסייו גרַאּב ַא ןיא לשעּב ַא
 ןוא ריט ןיא ןיימש ןּבילּבעג יז זיא קידנעלֿכײמש .טקיאוװַאּב ךיילג יז
 :רָאטקָאד םוצ טדער רעקנַארק רעד יװ ,טרעהעג

 : ...םרָאפער ַא זיא -- ןלייה --
 רעניד ַא טימ םיא וצ טיירש -- !רָאנעי שירַאנ טינ ךיז ךַאמ --

 | ,רָאטקָאד רעד םיטש רעטגרָאזרַאפ-
 "ער טנייפ גָאהיֿכ ןוא ...רענָאיצװלָאװערַא ןיּב ךיא ןוא --

 = ןעמרָאפ

 ףױא טנַאה סרָאנעי קעװַא קיטֿפיזרָאפ טגייל רָאטקָאד רעד
 ןוא דרָאּב יד טרעלקרַאפ טּפוצ ,לוטש ןופ ךיז טלעטש ,ינק יד
 טנקנַארק| ןפיוא ץפעליושעג םָאד רעגניפ יד םימ ןּפַאט טמענ
 - ,םינּפ

 ןעװעג ויא רע ;רָאטקָאד םעד טנעקעג םוג טָאה רעטומ יד
 =ינַאד ןַאװיא ןסייהעג ןוא ,םירֿבח עטנעָאנ םיַאלָאקינ ןופ רענייא:
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 טקעטש ןוא רע טמענ-- ןרָאגעי וצ ןעגנַאגעגוצ ןיא יז .שטיװָאל
 | .םוא ךיז טרעק רָאטקָאד רעד .גנוצ ַא םױרַא ריא

 ריא טלַאה סָאװ !טציז ...טנוָאנ  םונ ...לַאנװָאלינ  ,ַא --
 ? תועמשמ ,רעֿכיּב ?טנַאה ןיא

 .רָאטקָאד רעניילק רעד טקרעמַאּב -- ! ןענעייל טינ רָאש רע --
 .רָאגעי ךיז טגָאלקַאּב --! םלוג ַא ןרעװ לָאזיֿפ ,קיװ רע --
 .רָאטקָאד רעד טגָאז -- ! גייווש --
 ןעּפירכ ןטכייפ ַא טימ םױרַא ךיז ןסייר .טסוהּב םרָאנעי ןופ

 רע .םייווש רענּבירד ַא טגיל םינּפ ןפיוא ,ןצפיז ערעווש ,עצרוק
 טשיװ ןוא טנעה ערעווש ,עמַאזרָאהע ג טינ יד םַאוגנַאל ףיוא טניוה
 :עגנָא יד ןופ שײקֿכַאלגעװַאּבמוא ענדָאמ יד .ןרעטש םעד ּפָא ךיז
 -עג עלַא ,םינּפ ןטוג ,ןטיירּב ןייז םואימ טֿכַאמ ןקַאּב ענעלָאװש
 יד רָאנ ןוא עקפַאמ-ןטױמ רעד רעשנוא ןדניװשרַאפ ןֿכירטשסטכיז
 טַאהעג ןּבָאה ,ץכעליװשעג םניא ןגעלעג ףימ ןענייז סָאװ ,  ןגיוא
 .לֿפײמש ןקיּבעגֿכָאנַא טימ טקֿכײמשעג ןוא קילּב ןרָאלק ַא

 --? ןגייל ךיז ןעקימ ...דימ ןיּבֿפ !טפַאשנמיװ  ,וד  ייא --
 ,רע טגערפ

 .רָאטקָאד רעד ץ'רוק טרעפשנע -- ז ןייג .--
 ...ןײגקעװַא טסעװ וד תעשּב ,ןגײל ךיז ךיא לעװ ,ונ --
 טֿכיררַאפ !ןזָאל טינ עקַאמ םיא טלָאז .,ַאנװָאלינ  ,ריא --

 חַאפ ןיאס ,םיא םימ טינ טדעה ,ךיַא טעּב'כ  ,ןוא ..,םנשיק יד
 ...ךַאלדעש םיא

 טימ קעװַא טייג רָאשקָאד רעד ,ּפָאק ןטימ טלקָאש רעטומ יד
 'טֿכַאמרַאפ ,ּפָאק ןטימ טמרַאװרַאפ רָאנעי .םירט ענּבירד ,עקיטסַאה
 םנעה יד ףױא רעגניפ יד זיױלּב ,טרעװילגרַאפ שהעװ ןוא ןגיוא יד
 טָאה רעמיצ םעניילק ןיא טנעװ עקייװ יד ןופ .לישש ךיז ןגעװַאב
 ...רעיורט ןשלקנומרַאפ ,ןֿכײלּב ןוא טלעק רעלעקנוטַא טימ .טייוועג
 ןציּפש עטלזייהגעג יד טקוקעגניירַא ןּבָאה רעטסנעפ ןסיורג ןיא
 טעה ןּבָאה ןיורק-רעטעלּב ןקיּביױמש ,ןלעקנוט ןיא ,ןדניל יד ןופ
 .טסברַאה ןקידנעמוקנָא ןופ םינמוס עטלַאק -- ןקעלפ עלעג טניישעג

 ױָאנעי ןדייר טמענ -- ...טיױט רעד רימ וצ טמוק םַאזגנַאל --
 רעד ,תועמשמ -- .ןגוא יד קידנענעפע שינ ,גנוגעװַאּב ןָא ,קשח ןָא;

 די
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 םענעזָאלעגוצ ,ןליואװ ַאזַא -- רימ ףיוא תונמחר לסיּב ַא טָאה טוט
 | ...גנוי

 יד טעּב--!שטיוָאנַאװיא רָאנעי ,ןגיוושעג רשפא טסלָאװ --
 | .טנַאה ןייז לימש ןקידנטעלג ,רעשומ

 ...ןרעװ ןגױװשטנַא ןיוש לעװכ ,עלעּבָאּב ,לסיּב ַא םיוא טרַאװ --
 רעטרעװ יד קידנדײרפױרַא ,טקיטשרַאפ עגר עדעי קידנרעװ

 קידנסייררעּביא ,רעטייװ רע טדער ,גנוגנערטשנָא רעקיטלַאװעג טימ
 .טײקיטלעמנָא ןופ םעווּפ עגנַאל טימ דייר יד

 ןיאס ...זנוא טימ ךיוא טייל ריא סָאװ ,טנכײצעגסױא זיא'ס --
 ןגיוא ערעייא ןוא ...עלעּבָאּב ,םינּפ רעיא ןעז וצ םענעגנָא רימ
 יז טעװ ףיסַא רַאפ סָאװ ...שייקויאַאנ רעיא ...ענעפָאלקיכַאװ יד
 ,רעלקַא ושֿכ ןעװ ,רימ זיא  ךַאלנייּפ ןיא -- ךיז ךיא גערפ --+ ןּבָאה
 .ךָאנ ןוא גנוקישרַאפ ,עמרוט ךיוא טרַאװרעד ,ןעמעלַא יװ ,ךייא זַא
 ?עמרומ רַאפ ארומ םינ טָאה ריא ...ןעיײרהַא-רֿבד ענױזַא

 ,טוׁשּפ יז טרעפטנע -- 1 ןיינ --

 סַאּפ ַא ,,ןגעװטסעדנופ ,רעּבָא ...ךיז טײטשרַאפ .,ָאי - ,וג --
 / ...טעשטעילַאקעצ יװַא ךימ סע טָאה יז ...עמרומ יד ךַאז ענדִו
 ...ןּברַאטש טינ ךיז טליוו'ס -- קידנגָאז תמא םעד

 ,רעּבָא ,ןגָאז יז ליוװ -- ! ןּברַאמש טינ ךָאנ וטסעװו רשפא --
 .יז טגיײװשרַאפ ,םינּפ ןייז קידנעעזרעד

 ,רעּבָא ...קידהשקשנ רָאג ...ןטעּברַא טנָאקעג ךָאנ שלָאװֿפ --
 ןוא ןּבעל וצ םָאװ בילוצ ןָאטינ ןיא ,ןשעּברַא םיג ןעק ןעמ זַא
 .ןּבעל וצ שירַאנ זיא'כ

 רעד טמוק --!עּפַאנק ַא טסיירט ַא רָאנ  ,םע זיא קיטֿכיר --
 םומ יז ןוא רעשרעװ םיירדנַא ןורּכז ןפיוא ,קידנליװ םינ ,רעמומ
 ,ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ רעייז גָאט ןרַאפ זיא יז .ץפיזַא רעווש
 ןעשטמעש  טֿכײפ ,קינָאמנײא םָאד .ןסע רעייז ריא ךיז טליווס
 יד רעּביא קיטֿפעמנָא טֿכירק ,רעמיצ םער ןָא טליפ ןקנַארק ןיפ
 ךַאלנע ןענייז רעטסנעפ ןרעטניה ןציּפשנדניל יד .טנעװ עטַאלג
 ףַאלרעדנואװ סיוא ןעעז ןוא םנקלָאװ עקידנעגנעהפָארַא קירעדינ וצ
 ןּברָאטשעגּפָא ענדָאמ זיא ץלַא .שינרעטסניפ רעקירעיורט רעייז טימ
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 .ַאלנייּפ רעד ןיא ,טײקלַאלגעװַאּבמוא רעקידתושמשה-ןיּב רעד ןיא
 | ,טֿפַאנ ןופ גנוטרַאװרע רעֿכ

 יד טפַאמרַאפ ,רָאנעי טגָאז --!םוג םינ ױזַא רימ זיא'פ --
 .ןגװשטנַא טרעװ ןוא ןגיוא

 ןרעװ ריד טעװ רשפא -- .רעטומ יד םיא טַאר -- ! ףָאלש --
 | | | | .רעטענ

 טציז ,םורַא ךיז טקוק ,םעטָא ןייז וצ וצ ךיז טרעה יז
 ,ןייּפ .ןטלַאק ןיא טקליהעגנייא ,טונימ עֿכַאלטע ךָאנ ךַאלגעװַאּבמוא
 | ,טלמערדטנַא טרעװ ןוא

 ַא םומ יז .ףיױא יז טקעװ ריט ןיא שיורעג רעקיטֿפױרַאפ ַא
 .ןגױא ענעפָא םרָאגעי טעורעד ןוא רעשיצ

 .טיטש יז טגָאז --!רימ ,קידלושטנַא ...ןרָאװעג ןפָאלששנַא --
 ,ליטש ךיוא רע טרעפטנע -- קחומ ךיוא רימ יז -
 טלעק ענטומַא ,ךש'ה?טנוװָא רעד ןײרַא טקוק רעטסנעפ ןיא

 םינּפ םנקנַארל םעד ,לקנוט ענדָאמ טרעו ץלַא ,,ןגיוא יד טקירד
 | .רעטסניפ טרעוו

 .לוק םעלימדויל ןוא שיױרעגַא ךיז טרעהרעד'פ
 סָאד ָאד זיא ואוו ...ךיז ןעקשוׁש ןוא רעטסניפרעדניא ןציז --

 ?לּפעגק עשירטקעלע
 .רניירפמוא ,ןסייוו טימ ןמָאנעגנָא לָאמַאמימ טרעוװ רעמיצ רעד

 ןצרַאװש ןיא ןצנַאגניא ,עלימדויל טייטש רעמיצ ןטומניא .ןייש ןַֿאל
 .עקנַאלש ַא ,,עֿכױה ַא

 טּבױה ,רעּפרעק ןצנַאג ןמימ רעטיצ ַא קרַאטש טוט רָאגעי
 .ןצרַאה םוצ טנַאה יד ףיוא

 .םיא וצ וצ טפיול ןוא עלימדויל םיֹוא טיירש --?יא סָאװ --
 ןוא ,ןגױא עלַאלגעװַאּבמוא טימ רעשומ רעד ףיוא טקוק רע

 | ,לעה ענדָאמ ןוא םיוחג םיוא ייז ןעעז טציא
 = .רע טלמרומ - ...םיֹוא .טרַאװ --
 ,וצפױרַא ּפָאק םעד רע טּביױה ,ליימ יד טנפעעגרעדנַאנופ םיירּב

 קיטכױרָאפ ןָא םיא טמענ רעמומ יד .,.,סיוארָאפ טנַאה יד םיוא םיצ
 םיא יז טקיק םעטָא םענעטלַאהעגנייַא טימ ןוא ,טנַאה רעד רַאפ
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 גנונעװַאּב רעקרַאטש ןוא רעװיסלואוונָאק ַא טימ .ןײרַא .םינּפ ןיא

 :םיוא טיירש ןוא ּפָאק םעד רע טפרַאװרַאפ זלַאה רעד ןופ
 ...ףופַא ....טיג ןעקֿכ --
 קיטֿכעמנָא טלַאפ ּפָאק ןייז ,רעטיצ ַא ךייװ טיט רעפהעק ןייז

 פא ךיז טלגיפש ןגיוא עטנפעעצ טיירּב יד ןיא ןֹוא לטקַא ןפיוא

 טנערב סָאװ ,פמָאל ןיפ ןייש רעטלַאק רעד ץנַאלג ןטױמַא .טימ

 .טעּב ןרעּביא
 .רעטומ רעד ייּב םיחַא ךיז טסייר -- רעניימ .רעקניּביל --

 ּםֶא ךיז טלעטש ,לטעּב ןפ קעװַא םַאזגנַאל טייג עלימדויל

 ימוא ןַא םימ יז טגָאז ,ךיז הַאפ ץעגרע קידנקיק ןוא רעטכנעפ םייב

 :םישש רעטנַאקַאּמוא ןעװָאַאלװ ,רעֿכױה .ךַאלניײװעג

 | | ...ןּברָאמשעג --
 ןֶא םנגיּבנלע יד טימ ןָא ךיז טרַאּפש ,ןייא ךיז טגיוּב יז

 :םיטׁש רעקידנרעטיצַא טומ טדער ןוא רעטסנעפ

 ...ךיז טגָאלקַאּב טינ ...קישומ ןוא קיאח ...ןנרָאמשעג -- |

 טוָאל ,ּפָאק ןרעביא טגנַאלרעד ריא טלָאװמ יװ ,גנולצולפ ןוא

 יד טימ םינּפ םעד טקעדרַאפ ,יגק יח ףיוא ּפָארַא תוחוּכ ןָא ךיז יז

 .ןצֿפערק וצ טקיטשרַאפ ןָא טּביױה ןוא טנעה

 ןיו ףױא טנעה ערעווש םרָאגעי ףיונוצ טגיול רעמומ יד

 .ייווש ,ןוא ּפָאק ןמירַאװ עגדָאמ םעד ןשיק ןפיוא טֿכיחרַאפ ,טסורּב

 ךז טגיוּב ,ןעלימדויל וצ וצ יז טייג ,ןרעהט יד קידנשיװ .קידעג

 יחפ יד .רָאה עטכידעג עריא ליטש) טעקג ןוא היא רעּביא ןייא

 ןצָאלג ןגיוא עלעקנומ עריא -- ,ריא וצ םוא םַאזגנַאל ךיז טרעק

 טעשטּפעש ןוא םיפ יד ףייא ךיז טלעטש יז ,םיוא ךַאלקנערק ךיז
 : פיל עקידנרעטיצ טימ

 -רַאפ ןיא ןעמַאזוצ ןכָאה רימ ...גנַאל ןיוש םיא ןעק ךיא --
 זייװנטייצ ...ןסעועג םעמרוט יד ןיא ,ןיהַא ןעגנַאגעג ,טּבעלעג גנוקיש
 ...ןייז שאימ ךיז ןגעלפ ךס ַא ,קידלקע ,ךַאלגערטרעדמיא ןעוועג זיא

 טימ ,ןלַאה יד ךיא טקיטשרַאפ רעמָאי רעֿכױה ,רענעקורט א
 העֿכײװ טרעװ ,םינּפ ריא ,םיא יז טפמעקַאּב שינרעטַאמ םיורג
 רעגניי םיא טֿפַאמ םָאװ ,ליפעג ןקירעיהט ,ןטרַאצ םעד ןופ

22 



 טימ רעטייו שדער ןוא םינּפ קרעשומ רעד וצ םיא טרעטנעענרעד יז
 ,ןרערט ןָא קידנענייװ ,ןעשטּפעש ןקיטסַאה ַא

 ,ךַאליירּפ קידנעשש ,ןרָאװעג דימ שג ןלָאמנייק זיא רע ןוא --
 -ַאוװש ...ןנרָאּברַאפ ןדייל ענייז קיטומ ...טֿכַאלעג ,ךיז טעמֿכחעג
 , ןטרָאד -..רעּבילַא , עקידנליפטימ ַא ,רעטוגַָא ...טרעטנומעגפיוא עֿכ
 , ןסַאלעגסײא ייז ןרעװ ,ןָאט וצ םָאװ .טיג ןשטנעמ ןּבָאה ריביס ןיא
 טפמעקעג טָאה הע טוג יװ--ןליפעג עטכעלש םיױרַא ןעמיווש'ס
 .טסואוועג טלָאװ היא ןעװ ,ןעוועג זיא סָאד רֿכח ַארַאפ ...ייז טימ
 ,םיוװֿכ רעּבָא ...ןעוועג ןּנעל ךַאלנעזרעּפ ןייז זיא ךַאלנייּפ ,רעוש
 םענייק רַאפ ...לָאמנייק טגָאלקַאּב טינ ךיז רע טָאה םענייק רַאפ
 ָּאהיֿפ ...ןעוועג ניירפ דעטנעָאנ ַא םיא ךיא ןיּכ טָא .שיג לָאמנייק
 מָאװ ,ןּגעגעג ךס ַא רימ טָאה רע ,ןעקנַאדרַאפ וצ ץרַאה ןייז ךס ַא
 ?ַאמרַאפ ַא ,רעמַאזנייא ןַא ,ןוא ,לֿכש ןייז ןיפ ,טנעקעג טָאה רע
 ?טרעצ ןייק טינ רַאפרעד ןשעּבעג שינ לָאמנייק הע טָאה רעטרעט
 ...טײקמַאוקהעמפיוא ןייק  שינ  ,טײקכַאל

 ןוא טנַאה ןייז טשוק ,ןייא ךיז טגיוּב ,ןרָאגעי וצ וצ טייג יז
 :ףמש ,טמעקקרַאפ טגָאז

 ןצנַאג ןופ קנַאד ַא ,קנַאד ַא ,רעּביל ,רעניימ רערעייט ...רכח --
 יװ ,, ןטעּברַא !לעװ'ֿכ !לָאמעלַא ףיוא ,ריח טימ ךיז ןגעזֿכ ....ןצּדַאה
 ...ןּבעל עצנַאג טָאד ...תוקפמ ןָא ,ןרעװ וצ טרעטַאמרַאפ ןָא ...וד
 | !קיאוה ףָאלש

 ריא טָאהיס ,רעפהעק ריא טלמיירטעג טָאה .ןייוועג רעפרַאש ַא
 וצ לשעב ןפיוא ןלַאפעג ןיא ּפָאק ריא ןוא םעטָא םעד טקַאדרַאפ
 עטֿכירעג טימ נייועג קידנגייװש טָאה רעטומ יד .םיפ םרָאנעי
 .ןקַאב יד ןופ שיה יד טנערּצעג ריא יז ןבָאה ,עמייה ; ןרערט
 .סױרַא טמולגעג ךיז טָאה ריא ,ןטלַאהוצנייא ייז טימַאּב ךיז טָאה יז
 ךיז טָאה'ס ,טײקכַאלטרעצ עקרַאטש .,ערעהגזַאּב א ןעלימדלל ןזייוו
 ןוא עביל ןפ רעטרעװ עמוג טימ ןרָאנעי ןגעװ ןדייר טלָאװעג
 םענעלַאפעגנייא ןייז ףיוא טקוקעג יז טָאה ןרערט יד ךרוד ...רעיירט
 ןעוועג טקעררַאפ למערד ןיא יװ ןענייז סָאװ ,ןגיײא יד ףיוא ,םינּפ
 סָאװ ,ןּפיל ערעטסניפ יד ףוא ,סעיװ ענעזָאלעגּפָארַא יד טימ
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 ןעוועג ןיאמ .לֿכיימש ןטֿײלַא ןיא ןרָאװעג טרעװילגרַאפ ןענייז
 .קיטֿכיל-קיטעמוא  ןוא .ליטש/

 ,עקיטסַאה טימ דימּת יװ ,שטיװָאלינַאד ןַאװיא ןײרַא טייג

 ןטימניא ּפָא לָאמַאטימ ךיז טלעטש ,ןייהַא טייג ,טירט ענּכירד

 ןיא טנעה יה גנוגעוװַאּב רעקיטסַאה ַא םימ ןייהַא טקור ,רעמיצ

 :ךיוה ןוא ועוװרעג טנערפ ןוא םענעשעק יה
 ? גנַאל --
 יד ףיא ךיז קידנעלקָאש קיטש .שינ םיא ןעמ טרעפטנע

 טוט ,ןרָאגעי וצ וצ רע טייג ,ןרעטש םעד קידנּכייר ןוא םיפ

 .טייז ַא ןָא ּםָא טייג ןוא טנַאה יד קירד ַא םיא
 ןיש טָאה םָאד ...ץרַאה ןייז טימ ...טיִג שוחיח ןייק --

 ...סנטמקינייװ ...קירוצ רָאי ּבלַאה ַא ןעשעג טלָאועג

 םיטש עקיאור-ןעגנואווצעג ,עקרַאטש טרָא םוצ שינ ,עֿכיה ןייז

 ןָא עציילּפ רעד טימ ןָא ךיז טרַאּפש רע .רעּביא גנולצולּפ ךיז טסייר |

 / ןוא לדרעּב סָאה רעגניפ עקיטסַאה יד שימ ךיז טלזיירג ,טנַאװ

 סָאװ עּפורג העד ףיױא רע טקוק ןגיוא יד טימ קידנעלטניּפ טפָא
 .לשעּב ןּבעל

 ..ליטש רע טגָאז ...רענייא . ךָאנ .--
 .םיא טנפע ,רעטסנעפ םוצ ּפָא טייג ,ךיז טלעטש עלימדויל

 .ץמיזַא טימ םוא ךיז טקוק ,ּפָאק םעד ףױא טניױה רעטומ יד
 ,רעטסנעפ םייּב ןענַאטשעג יירד עלַא ןייש יז ןענייז םוחַא עגרַא ןיא
 ירַאפ ןיא טקוקעג ןּבָאה ןוא ,ןרעדנַא םוצ רענייא טקיהעגוצ גנע
 עצרַאװש יד רעּביא .שכַאנ רעקיטסנרַאה רעד ןופ םינּפ ןטלּפענ

 ןָא קידנפיטרַאפ ,ןרעטש טצנַאלגעג ןּבָאה רעמייּב יד ןופ ןציּפש
 ...ןעלמיה יד ןופ טייקשייוו יד ףוס |

 ךיז טעילומ ןוא םירָא ןרעטנוא רעטומ יד טמענ עלימהויס
 קירעדיג ,שייטש רָאטקָאד רעד .לסקַא ריא וצ רעטרעװ ןָא וצ

 .ןלירּכ יד לֿכיש ןטימ םיֹוא טשיװ ןוא ,ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא
 רעד שרעטַאמרַאפ טצפיז העטסנעפ ןרעטניה טייקליטש רעד ןיא

 ,רעמינּפ יד ףיוא טייװ טלעקַא ,טָאטש רעד ןופ שיורעג רעגיטנוָא

 רעּביא ןוא ,ףיוא טרעטיצ עלימדוול .ּפעק יד ףיוא רָאה יד טגעװַאּב
 ןגָארט לָאשיּפש ןופ רָאדירָאק ןיא ...רערטַא ּפָארַא טניר קַאּב ריא
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 ַא ,ןעגנַאלק ענעקָארשרעד ,עטשטיינקעצ ,עטקיטשרַאפ םוא ךיז
 .ןעשטּפעש קיטעמוא ןַא ,ןצמיז עֿכײלב ,םיפ ןופ ןרַאש רעקיטסַאה
 *עג ןשטנעמ יר ןּבָאה רעטסנעפ םייּב ךַאלגעװַאּבמוא .קידנעייטש
 .ןגיוושעג ןוא ןיירַא ךשיח ןיא טקיק

 ז טָאה ,קירעּביא ןיא יז וַא ,טליפרעד טָאה רעטומ יד
 =נניונרַאפ ,רימ רעד וצ קעװַא ןוא טנַאה יד טײרפַאּב קיטֿכיזרָאפ
 .ןרָאגעי רַאפ ךיז קיד

 ךיז קידנקוקמוא טיג . ,ליטש טגעיפ --? קעװַא טייג  ריא .--
 .רָאטקָאד רעד

 | ...ָאי ---
 טרעלק יז ,עלימרויל קגַארעג ןפיוא ריא טמוק סַאג ןפיוא

 : ןרערט עגרַאק עריא ןגעוװ
 ..שינ יד ןעק ןייז וצ ףרַאדס יװ ןענייװ ןליפַא --
 .ץפיז ןליטש ַא ריא ייּב םיחַא ןפור רעטרעװ עשצעל סרָאגעי

 =נומ ענייז ריא ךיז ןענָאמרעד ,סַאג ןרעּביא םַאזגנַאל קידנזײרּפש
 ןליוא ַא-- .ןּבעל ןגעװ ןעגנולייצרעד ,תומכח ענייז ,ןגיוא ערעט
 לעװ יװ ...ןּברַאטש וצ --גנירג ,ןנעל וצ רֹעֹוׁש ןיא ןשטנעמ
 ...? ןּברַאטש) טשרָאקַא ךיא

 ?קָאד םעד ןיא ןעלימדויל טלעטשעגרָאפ ךיז יז טָאה םעדֿכָאג
 םרָאנעי ,רעמיצ ןקיטֿכיל יצ ,ןסייו םעד ןיא רעטסנעפ םייּב רָאט
 ןופ ליפעג ןמימ טּפַאֿפעגמורַא ןוא ,ייז רעטניה ןגיוא ערעטקניפ
 טײג ןוא ּפֶא רעװש יז טצפיז ןשטנעמ וצ תונמחר רעקידנקירד
 .ליפעג ןקידלּפענַא םעּפע ןופ טגָאיעג ,רעקיטכַאה

 ךיז קידנפרַאװרעטנוא ,טרעלקעג יז טָאה -- ! רעֿכיג ףרַאדימ --
 ךייװ יז טָאה סָאװ ,טפַארק רערעטנומ רעּבָא ,רעקירעיױהט רעד
 .קינייװעניא ןופ טּפוטשעג

| 1 
 מקמעעג רעטומ יד ךיז טָאה גָאט ןקידעגרָאמ ןצנַאג םעד

 ןעיפָאס טימ ןעמַאוצ טָאה יז ןעװ ,שנוָאניא ןוא ,היול רעד םודַא
 ענדָאמ ןעװעג ןיא יז .ַאקנעשַאס ןעמוקעג ןיא ,יימ ןעקנורטעג
 יד ןיא ,טלמױררַאפײקידנענערּב -- ןקַאּב יד ...קישיור ןוא רעטנומ
 רער ןויוועגסיוא טָאה ,ןצנַאגניא ןיא ,ץנַאלג רעֿכַאלײרפ ַא ןגיוא

325 



 .גנונעפָאה רעקידיײרפַא םעפע טימ ןעװעג לופ יז ןיא ,רעטומ
 ןיא ןסירעגניירַא שימרוטש ןוא ףרַאש יז טָאה גנומימש ריא

 *םיונעצ םינ ךיז ,רטפנ ןגעװ ןעגנורענירע יד ןופ  ןָאט  ןקירעייהמ
 -רַאפ ןוא םייהנגעלהַאפ ןיא ןעמעלַא טלעטשעג ,םיא טומ ןסָאנעג
 רעד ןיא ףיױא טרַאװרעדמוא שטרעקַאלפ סָאװ ,רעייפ ַא יװ ,טדנעלּב
 ,שיט ןרעּביא רעגניפ ןטימ טרעלקרַאפ קידנּפַאלק ,שינרעטסניפ
 / :יַאלָאקינ טרנעועג ריא וצ ךיז טָאה

 ..יַאֹׂשַאס ,טנייה ךַאלנע טינ ןיײלַא ךיז ףיוא טייז ריא --
 הערגַאנופ ךיז טֿכַאל ןוא יז טרעפטנע -- ז ןייז ןעק'ס ?ָאי --

 | .רעטכעלעג ןלַאלקילג ַא טימ

 ןוא ,ףרואוורַאפ ןליטש ַא טימ רֹוא ףיא טקוק רעטומ יד
 :ליק ןקידנענָאמרעד ַא טימ טקהעמַאּב .עיפָאמ

 ...ןששיוָאנַאװיא רָאגעי ןגעװ טדערעג ָאד ןּבָאה רימ ןוא --
 -- .ַאְשַאס םיוא טמ'ה--? תמא ,שטנעמ רעליואוו .ַארַאפ --

 ןָא ,םינּפ ןפיוא לֿכײמש ַא ןָא ןעועג טינ קָאמניק םיא בָאה'ֿכ
 רעלטסניקַא ןעװעג דיא רע !טעּברַאעג טָאה רע יװ ןוא ...ץיוו ַא

 ןרענָאיצילָאװער םעד טשרעהַאּב טָאה רע ,עיצוװלָאװער רעד ןפ
 ןוא טייקטושפ ַא רַאפ סָאװ םימ .רעטסיימ רעסיחגַא יװ ,קנַאדעג
 סנגיל ,טלערמוא ןופ רעדליּב יד טרעדלישעג דימּת טָאה רע טפַארק
 קעװ ;לָאמניײק ןוא ןעקנַאדרַאפ וצ ליפ םיא ּבָאה ךיא ...תולוע ןוא
 ...תוקפפ עניימ רעביא קנַאדעג ןייז ןיפ טעּברַא יד ןסעגרַאפ שינ ךיא

 ,ןגיוא יד ןיא לֿכײמש ןטרעלקרַאפ ַא םימ ,ךיוה םינ טדער יז
 ןטנַאקעב-טוג םער קילב ריא ןיא טינ טשעלרַאפ לֿכיימש רעד רעּבָא
 ,ךַאלדנעטשרַאפמוא ןעמעלַא זיא סםָאװ = ,ריירפ  ןופ  רעייפ

 , ןיײלַא ךיז רַאפ ןייּפ טימ ןליפעג ערעייז טמא ןּביל ןשטנעמ

 ערעייז ןופ ןליפַא ךיז רַאפ יז ןפַאׁשַאּכ טפָא ןיא ייז ןעלטרעצ יז
 .ץרַאה סָאד טסערּפ סָאװ ,האנה עפרַאש ַא ןדייל

 טינ ןעמעלַא ךיז טָאה רֿבח ןפיוא גנומיטש-רעיורט רעד ןיא
 טָאה ַאשַאס םָאװ ,דיירפ ןופ ליפעג םעד ןּבעגרעטנוא טלָאװעג
 =עיורט סָאד קיניזטסואווַאּבמוא קידנקידיטרַאפ ןוא ,,טלַארּבעגנײרַא
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 טלָאװעג קידנליו-טינ יז ןּבָאה ,ןייּפ ןטימ ךיז ןזייּפש וצ טפער עקיר
 ,גנומיטש רעייז ןופ זיירק ןיא קדיומ םָאד ןריפנירַא

 ,עיפָאס טנשקערַאפ טגָאז -- ! ןּברָאטשעג רע זיא טֶא ןוא
 .םַאזקרעמפיוא ריא ףיוא קידנקוק

 ,קילּב ןקידעגערפ ,ןקיטסַאה ַא ןעמעלַא ףיױא טמרַאװ .ַאשַאס
 ןוא ּפָאק םעד ּמָארַא שוָאל יז .ףיונוצ ךיז ןעיצ ןעמערּב עריא
 .גנוגעװַאּב רעמַאזגנַאל ַא טימ רָאה יד קידנטכיררַאפ ,עגרַא טגייווש

 טפרַאװ ןוא עזיוּפ רעד ךָאנ ךיוה יז טגָאז ..,ןּברָאטשעג --
 םעד שימ ןעקיֿכ -- .קילּב ןקידנרערָאפפױיא ןַא ןעמעלַא ףיוא רעדיװ
 ...ןרעװ םולש ינ קנַאדעג

 לָאמַאטימ ךיז טלעטש ,רעמיצ ןרעּביא ךרוד ךיז טייג יז
 :םיטש רענדָאמ ַא טימ ןדייר טמענ ןוא ּפָא

 ןעד זיא ? ןּברָאטשעג זיא סָאװ ? ןּנרָאטשעג -- טסייה סָאװ --
 וצ ,םיא וצ ץּניל ןיימ ,ןרָאגעי רַאמ ייֵׁשֹּפָא ןיימ  ןּברָאטשעג
 ןעה זיא ,קנַארעג ןייז ןופ טעּברַא העד ןופ קנעדנָא רעד ,רֿבח ןיימ
 ןפועגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןליפעג יד ,טעּברַא יד ןּברָאטשעג
 גנולעטׂשרָאּפ ןיימ ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןעד זיא ,ןצרַאה ןיימ  ןיא
 זיא עשו:ןייש 1 ןשטנעמ ןֿכַאלרע ,ןגימומַא ןגעװ יװ ,םיא ןגעװ
 רימ רַאפ טעװ ,םיא ןיא עטסעּכ סָאד טָא ? ןּברָאטשעג ץלַא סע
 ךיז ןלייַא הימ ,ךיז שֿפוד רימ ...םייװ'כ ! ןּברַאטש .טינ לָאמנײק
 ,ןּברָאמשעג זיא רע--ןשטנעמ ַא ןנעװ ןגָאז רומ ןעו ,וצ לסיבַא
 יד ןיא ןּביױלּב ןּבעל טעװ טרָאװ סָאד רעּבָא ,ןּפיל ענייד ןענייז טיוט
 | | !עקידעּבעל יד ןופ רעצרעה

 ןָא ךיז טרַאּפׂש ,שיט םוצ רעדיװ ךיז יז טצעז טגערעגפיוא
 קירנקוק ,רעדיװ יז טדער העטכַארטעגנייא ,רעליטש ןוא ,םיא ןָא
 .ןגױא עטלּפענרַאפ יד ןיא לֿכיימש ַא טימ םירֿבד יד ףיוא

 ּבױלגֿפ ,םירֿבח ,רעּבָא ,ןמײקשירַאג דַײרֿכ .,ןייז ןעקיס --
 ?מוא רעד ןיא ...ןשטנעמ ץעֿכַאלרע ןופ טײקֿפַאלּברעטשמוא רעד ןיא
 וצ קילג סָאד ןּבענעג רימ ןּבָאה סָאװ ,ענעי ןופ טײקֿכַאלּברעטש
 םָאװ ,ןּבעלַא ,טציא בעל ךיא יװ ,ןּבעל ןלופ ,ןקיטֿכַארּפַא ןּבעל
 ,םײקטריצילּפמָאק רעקידריוװקרעמ ןייז טימ קידיירפ ךימ טדוּכישרַאפ
 -יא ןופ םקואוו ןוא ןעגנוניישרע ןופ טײקיטרַאנדיײשרַאפ .רעד טימ
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 ,רשפא ,ןענייז רימ .ץרַאה ןיימ יװ ,רעייט רימ ןענייז סָאװ ,ןעעד
 ןמימ ליפ ןּבעל הימ ,ןלימעג ערעזנוא ןּבעגסױא ןוא טַאזרָאּפש וצ
 ןליפ ןוא ,ןצַאש רימ ,םיוא לסיּב ַא ונוא טמירק םָאד ןוא ,קנַאדעג
 ...ןמינ

 עיפָאס טנערפ -?טריסַאּפ םטוג םעּפע טָאה ךייַא טימ --
 ,לֿכײמש ַא טימ

 רימ ךיז טֿפוד ,רעייז -- .ַאשַאס מָאק ןטימ טלקָאש --!ָאי --

 בָאה'ֿכ ...ןװָאקישטשװָאסעיװ טימ טסעומשעג ךיא ּבָאה טכַאנ עצנַאג ַא
 בָארג ןייז וצ ןזיװעגסיוא רימ טָאה רע ,טַאהעג ּביל טיג רעירפ םיא
 טָאה'ס ...רעֿכיז ,ןעװעג ַאזַא עקַאט ןיא רע ןוא .רעטסניפ ןוא
 ףיוא גנוגעדפיוא ערעטסניפ ,עכַאלגעװַאּבמוא ןַא םיא ןיא טּנעלעג
 טלעטשעג ,טױט םוצ שנשקערַאפ ,קידנעטש טָאה רע ,ןעמעלַא
 ,ךיא ,ךיא ,ךיא -- טדערעג זייּב ,ּבָארג ןיא ץלַא ןיפ רטנעצ ןיא ךי
 -םיוא ןוא סקירעדינ ,םֿכַאלרעגריב-ןיילק םעּפע ןעװעג זיא ןירעד
 ...םקידנגער

 יייש ַא טימ ןעמעלַא ךרוד רעדיװ טמענ ןוא לֿכיײמש ַא טוט יז
 | .קילּב ןקידנענ

 טנָאז רע יװ ,ןרעה ףרַאד'מ ןוא ! םירֿבח -- רע טגָאז טציא --
 סע ןעקימ ...עּביל רעטמעשרַאפ ,רעֿכײװ .ַאזַא סעּפע טימ | ...םע
 ,טושּפ קידריוװקרעמ ןרָאװעג ןיא רע .ןקירדסיוא טינ רעטרעװ טומ
 ךיז טָאה רע .ןטעּברַא וצ קשהןיפ טּפַאֿכרַאפ זיא ןוא קיצרַאה
 ...םיא טלעפ'פ סָאװ ,םייװ ןוא חוּכ םענעגייא ןייז ןעזרעד ,ןענופעג
 :ענ ןריוּבעג ליפעג רעשרֿבה תמא ןַא םיא ןיא זיא'ס ,רקיע רעד
 טֿפימש ַא טימ םינּפ-לּבקמ ןיא סָאװ ...רעדנילּב ַא ,רעטיירּ ַא ...ןרָאװ
 | ...ןּבעל ןופ תורצ עלַא

 וצ םענעגנָא ריא זיא'ס ןוא ,דייר םעשַאס טרעה עוָאסַאלװ

 רָאנ .ענעזָאלעגוצ ,עקידייחפ ַא .קדיימ עטרַאה קידנעטש סָאד ןעז
 - ןַא ןריוּבעג המשנ ריא ןיא ףיט-ץעגרע טרעװ טייצ רעקיבלעזרעד ןיא
 | ; קנַארעג רעקיטכיזרעפיוא

 ! ...יװ ,ןעׁשַאּפ טימ ןוא ,ונ --
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 ןופ טּפַאֿכרַאפ ןצנַאגניא ןיא -- ַאשַאס רעטייוו שדער - רע --
 ךימ ליװ רע סָאװ ןיא ,טסייוװ ריא ,ןוא ,םירֿכח יד ןגעװ גרָאז
 !ָאי ...ןפױלטנַא ןענעק ןלָאז ייז ,ןֿכַאמ זומימ ןַא 1 ןגייצרעגיא
 ...טֿכײל ןיא טושּפ ץנַאג זיאס ,טגָאז רע

 :קירעּבעל טגָאז ןוא ּמָאק םעד ףיוא טּביױה עיפָאס
 ?עעדיא ןַא זיא'ס ?ַאשַאס רוא טניימ יװ ןוא --
 ױ .טנַאה ןיא רעמומ רעד ייּב ןרעמיצ טמענ ייט ןָאלג יד

 ,ןעמערּב יד ףיונוצ טיצ ַאשַאס .שיט ןפיוא יימ יד קעװַא טלעטש-
 ןַא טימ ןוא עגר ַא טגייווש ,טייקרעטנומ ענעגייא יד קידנטלַאהניא
 כא יז טגָאז ,לֿכײמש ןקידיירפ ַא טימ רעדָא ,םיטש רעטסנרעו
 : טקַאהעג

 רע יװ ,ױזַא ןתמארעדניא .,זיאס בוא ...רעליז .זיא רע --
 ...!ֿבוה רעזנוא זיא'מ ...ןֿבורּפ רימ ןפרַאד -- טגָאז

 טרעװ ןוא לוטש ןפיא ּפָארַא ךיז םוָאל ,טלטױררַאפ טרעװ יז
 | .ןגיױששנַא

 ַא טימ רעטומ יד טַארט-- !עקיצרַאד ,עניימ/ עקניּביל --
 ןעשַאס ךייװ טקוק יַאלָאקינ ןוא ךיוא טלֿכײמש .עיפָאס  ,לֿכײמש
 ףױא ?היימ סָאד טּניױה ןַאד .ליטש טֿכַאל ןוא ןײרַא םינּפ ןיא
 ץנַאלג ַא טוט ,ךיילּב טרעװ ,ןעמעלַא גנערטש טֿפַארטַאּב ,ּפָאק םעד
 :לוק ןיא םורדרַאפ ַא טימ ןקורט טגָאז ןוא ןגיוא יד טימ

 ןיִב5ֿ ןַא ,טלַאה ריא ....ךייא ײטשרַאפ'ֿפ ...?טכַאל ריא --
 ?ֶאי ,ןפױלטנַא לָאזימ - ,טריסערעטניארַאפ .ךַאלנעזרעּפ

 טלעטש ,עיפָאס טישעג טנערפ---?ַאשַאס ,סעּפע סָאװרַאפ --
 ,ךי טכוד רעשטומ רעד .וצ רוא וצ ליג ןֶוא טרָא ןופ ךיז
 מוט ,לדיימ םָאה ןקידילַאּב שעװ ןוא קירעּביא זיא ענַארפ יד זַא
 םימ ןעיפָאכ ףיא טקוק ןוא םערּבַא ףיוא טּביוה ,ץפיז ַא יז
 .ףרזאוורָאפ

 = .ַאשַאס םיוא טיירש -- ש6ךָאד ךיז גַאזטנַא ךיא  רעּבָא --
 ,ענַארפ יד ןסילשַאּב ןיא ןעמענ טינ לײטנָא םוׁש ןייק לעװ ךיא
 ...ךַאז יד ןטכַארטַאּב טעװ ריא תעשּב

 ,יַאלָאקינ קיאה טגָאז -- ַאְׁשַאס ףיוא טרעה --
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 ןייא קיטכױרָאפ ךיז טגיוּב ,רֹוא וצ וצ ךיוא טייג רעמומ יד
 ,טנַאה ריא ןָא טּפַאֿכ ַאשַאס ,ּםָאק ןרעניא טעלג ַא יז טוט ןוא
 רעטומ רעד ןגעלרַאפ טקוק ןוא םינּפ ןטלשיוררַאפ םעד ףיוא טּכיױד
 וצ ןעשַאס םָאװ ,םינ טניפעג ,טלֿכימש ענעי .ןירַא םינּפ ןיא
 ףיוא ןַעׂשַאס ןּבעל ךיז טצעז עיפָאס .קירעיהט טצפיז ןוא ןגָאז
 ןיא היא קיהנקוק ןוא ןעלסקַא יד רַאפ םהַא יז טמענ ,לושש ַא
 :ז טגָאז ,לכימש ןקירעגיינ ַא שימ ןײרַא ןגױא יד

 ...!ריא טייז ענדָאמ ַא --
 ּבָאה5 העּבָא ...ןטײקשירַאנ טרערעג עקַאט ּבָאה'ֿכ ,ךיז טכוד --

 ...םנטָאש ןייק ביל טינ
 ןדייר רעדיוו שמענ -- ,.,םנייזַא ןרעלק רָאג ריא טנעק יװ --

 :טסנרע ןוא ךַאלֿכַאז רעביא יז טסייר יַאלָאקינ רעּבָא .עיפָאס
 .ןעק ,ךאלגעמ רָאנ ןיאס בוא ,ןפױלטנַא ןפלעה ןגעװ --

 ,םירֿפח יד וצ ,ןפיװ הימ ןפרַאד ;לּכיםדיק רעּבָא .ןייז םינ קפס ןייק
 ...סע ןעגנַאלרַאפ ,ןציז סָאװ

 .ּפָאק םעד ּפָארַא טוָאל עשַאס
 ןוא רעדורנ ןפיוא קוק ַא םומ ,םָאריּפַאּפַא טרעליײררַאפ עיפָאס

 .עלעּבעוש סָאר טייז ַא ןָא ץעגרע טסעשז ןטיירּב ַא טימ קעװַא טפרַאװ
 ַא טימ רעמומ יד טגָאז - ןלעװ םינ יז ןלָאז םָאװרַאפ --

 | ...ןייז ךַאלגעמ לָאזס ,שינ רעּבָא בױלגיֿכ -- .ץ'םיז
 ךיז טליװ היא-- טרעדורעצ ייז ףיוא יז טקוק ; ןגייווש עלַא

 .ןפױלטנַא ןופ טײקֿכַאלגעמ רעד ןגעװ ןדייר ךָאנ לָאזימ ,יױזַא
 .עיפָאס טגָאז -- ! ןװָאקישטשװָאסעיװ טימ ןעז ךיז זושֿפ --
 --!ואװ ןוא ןעװ ,ןייז עידומ דייא דיא לעװ ןגרָאמ ! טוג --

 .עשַאס .ליטש טרעפטנע
 שנוײרּפשמורַא ,עיפָאס טנערפ -- 1 ןָאט לייוװרעד רע טעװ סָאװ --

 .רעמיצ ןרעּביא קיד
 ןיא רעצעזטּפירש םלַא ,םיא ןענעדרָאנײא ןמָאלשַאּב טָאה'מ --

 -רלַאװ םייּב ןּבעל רע טעװ ןַאד זיּב ןוא ...יירעקירד רעיינ רעד
 | .רעעזפיוא

 םעד ןָא טמענ םינּפ רעד ,ףיונוצ ךיז ןעיצ ןעמערּב סעשַאס
 =ינ .ןקורט םגנילק םיטש יד ןוא ,קורדסיוא ןטרַאה ,ןַאלטנייװעג
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 ,רעועלג יד העּביא ששַאװ עֿכלעו ,רעטומ דעד וצ וצ טייג יַאלָאק
 :ריא וצ טגָאז ןוא

 ײװַאּפ טימ ןעז ךיז עמרוט ןיא ןייג ןגרָאמרעּביא טעוו ריא --
 -- טייטשרַאפ היא ...לטעצ ַא ןּבעגרעּביא םיא ןעמ ףרַאה ...ןֹשֹל
 ...ןסיװ ףרַאדימ

 -- .קיטסַאה םֶא ךיז יז טפוה !ײטשרַאפֿפ ,ײטשרַאפיֿפ --

 ...ךַאז ןיימ ןיוש זיא םָאד ...ןּבעגרעּביא ןיוש קעװֿכ
 -רעװ ןָא ךיג ןעמעלַא טוט ,עשַאס טרעלקרע -- ! קעװַא ײגיֿכ --

 ,טירט עטסעפ ענדָאמ טימ ,םיֹרַא טייג ןוא טנעה יד קירדַא רעמ
 ,ענעקורטַא ,עכײלגַא

 ןוא לסקַא ןפיוא רעטומ רעד טנעה יד ףױרַא טגייל עיפָאס
 :לֿכײטש ַא טימ יז טנערפ ,ליטש ןיא ךיז קידנגיװ

 ?ַאנװָאלינ ,רעטֿפָאט ַאזַא טַאהעג ּביל טלָאװ ריא --
 טיירש -- ןעז ןעמַאװצ ייז גָאמ ןייא שטָאֿכ !ונעטַאג ,,ָא --

 .ןרערט יד קידנטלַאהנײא םיוק ,ַאװָאסַאלװ םיוא
 טקרעמַאּב ..! ןדָאש טינ םענייק ןעק סָאד ...קילג לסיּב ַא ...ָאי --

 קיניײװ טימ םינ ךיז ןענעגינַאּב ןשטנעמ ,רעּבָא -- .יַאלָאקינ לישש
 ...גיליּב סע ןיא -- ןַארַאפ ךסַא יאס ןעװ ןוא ...קילג

 .סקירעיורט םעּפע ןליּפש טמענ ןיא ענַאיּפ םוצ ךיז טצעז עיפָאס
11 

 ןוא רענעמ קילדנעצ עֿכַאלטע ןענייז ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא
 .לָאימ ,טרַאװעג ןוא ,לָאטיּפש ןופ רעיױמ םייּב ןעגַאמשעג ןעיורפ
 ןּבָאה ייז םורַא .רֿכח דעייז טימ ןורא םעד סַאג ןפיוא ןגָארטסױרַא
 "נָא יד טימ קידנּפַאֿפפױא ,סענָאיּפש טײרדעגמורַא קיטֿפױרָאפ ךיז
 ןורּכיז ןיא קידנטלַאדַאּברַאפ , ןפורכייא ערעדנזַאּב ןרעיוא עטציּפשעג
 םַאג טייז רעטייװצ רעד ןופ ןיא ,רעטרעװ ןוא ןרינַאמ ,רעמינּפ
 ייּב ןרעװלָאװער טיט טײל-ײצילָאּפ עפורגַא טקוקעג ייז ףיוא טָאה
 חעד ןופ ןעלכיימש עקידקזיה יד ,םענָאיּפש יד ןופ הזעה יד .טייז
 םעד טגערעג ןּכָאה הוּכ היא ןזײװַאּב וצ טיוקטיירג ריא ןוא ײצילָאּכ
 מעמכהעג ,גנוגערפיוא רעייז קידנטלַאהַאּב ,ןּבָאה ערעדנַא .םלוע
 טימַאּב ןוא דרע'רד ףיוא טקוקעג טערַאמרַאפ ןּכָאה ערעדנַא ,ךיז
 העד ןופ ךיז ןטלַאה עקידנגידיילַאּב סָאד ןקרעמַאּב וצ טינ ךיז
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 ןוא םעּכ רעייז ןטלַאהַאּב שינ ןּבָאה ,רעדיװ ,ערעדנַא ; ייצילָאּפ
 טרעטיצ עֿכלעװ ,עיצַארטסינימדַא רעד ןופ טכַאמעג קזיה שינָאריא
 רעד .טרָאװ סָאד ויולּב זיא רעועג רעייז סָאװ ,ןשטנעמ רַאפ
 סָאװ ,סַאג ןפיוא טקוקעג קיטכיל טָאד למיה-טסּנרַאה רעיולב-ךיילּב
 ןטָאשַאּב ,רענייטש עיהג ,עקידכעלייק טימ טריקוהּב ןעוועג יא
 רעטעלּב יד קידנּבױהפיױא טָאה טניװ רעד ןוא ,רעטעלּב עלעג טימ
 וי .םיפ יד רעטנוא ןשטנעמ יד  ייז ןפרָאװעג

 זעמינּפ עטנַאקַאּב יד טכַארטַאּב ,םלוע ןיא טייטש רעשומ יד
 : טמעלקרַאפ טֿכַארט ןוא

 ןצנַאגניא טעמּכ -- רעטעּברַא ןוא ! קיניײװ ...ריא טייז קיניײװ .--
 ...ָאמינ

 םעד סױרַא ןעמ שגָארט סַאג ןפיוא ,ןרעיוט יד ךיז ןענעפע'ס
 ןעמענ רענייא יװ ,עלַא .םעטנעל עשיור ףיוא ץנערק שימ  ,ןוהא
 טלָאװ לגיופ עצרַאװש הנחמ ַא יװ-- .ןעלטיה יד רעטרעו ןָא ּפָארַא
 םימ ריציפָאיײצילָאּפ רעֿכױה ַא .ּפעק יד רעּביא טרעטַאלפעגפיוא
 םוצ וצ קיטפַאה טייג םינּפ ןטיוה ןפיוא ןסנָאװ עצרַאװש .עטֿכידעג
 .עצ ןָא קידנּפוששרעדנַאנופ  ,ןטַאדלָאס ןעייג םיא רעטניה  ,םליע
 לויטש ערעװש יד טימ ךיוה קידנּפַאלק ,ןשטנעמ יד םעינָאמער
 -ַאֹּב ,רעקירעזייה ַא טימ םייא םיירש ריִציפֶא רעד ...קורּב ןרעּביא
 | | : םיטׁש רעקידנלעפ

 !םעטנעל יד ןעמענּפָארַא טעּביֿפ --
 ,םיא וצ טדער'מ ,ןעיורפ ןוא רענעמ םורַא גנע ןעלגניר םיא

 םעד רענייא קידנסױששּפָא ,טגערעגפיוא ,טנעה יד טימ טֿפַאמימ
 .םיוא ,עֿכײלּב ךרוד ךיז ןגָארט ןגיוא םרעטומ רעד רַאפ .ןרעדנַא
 םינּפ סיורפ ןייא רעּביא ,ןּפיל עקידנרעטיצ טימ רעמינּפ עטגערעג
 ,..גנוגיריילַאּב ןיפ ןרערט עסיוהג ךיז ןסיג

 עגנוי ַא םנצימע םיוא טיירש --1 גנוגיטלַאװגרַאפ  טימ רעדיג --
 .ךולס ןופ למוט ןיא ןרָאלרַאפ םַאזנייא טרעװ ןֹוא םיטִׁש

 יז ,גָאטײװ ןרעטיּבַא ןצרַאה ןיא ךיוא טליפרעד רעטומ יד
 טגָאז ןיא ןַאמנגני ןטדיולקעג םירָא ןַא ,ןכש ריא וצ ךיז טדנעוו
 : טגערעגפיוא
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 :םירֿבה יד יװ ,ןשטנעמ ַא טינ ןעמ זָאל ןּבָארגַאּב וליפַא --
 !םניױזַא םע זיא עשז-סָאװ ...ןליװ ענייז

 רעד ךיז טגיװ ּפעק יד רעּביא ,טסקַאװ סײקֿכַאלדנױפ יד
 ּםעק יד קידנליהרַאפ ,סעטנעל יה טימ טליּפש טניװ רעד ,ןורא
 שיורעג רעועװרענ ,רעגעקורט רעד ךיז טרעה'פ ןיא ,רעמינּפ ןוא
 .סנדייז ןופ

 ַא רַאפ ארומ רעטלַאק ןופ טּפַאלעגמחַא טרעװ רעמומ יד
 םטֿכער ףיוא ליטש ןוא קיטסַאה טרער ןוא ,סױטשנעמַאזוצ ןֿכַאלגעמ
 | :םקניל ןוא

 ןעמענפָארַא עקַאט רשפא .,;ױזַא ןייז ןיוש לָאז ,וינעטָאג --
 .?ןֿכַאמ ןיוש ןעמ לָאז סָאװ ...ןּבעגֿכָאנ רעסעּב רשפא ...לםעטנעל יה

 םעד קידנֿכליהרַאפ ,ךרוד ךיז טגָארט םיטש עפרַאש ,עֿכױה ַא
 :שיורעג

 =ייא ןיא ןטײלנַאּב ןרעטש שינ זנוא סָאזמ  ,ןרעדָאפ רימ --
 ...טקינײּפרַאפ טָאה ריא ןכלעװ ,רֿכח םעד וה עקיִּב

 :ןיד ןוא ךיוה ןעגניז שמענ ,לדיימַא םיוא טזייװ ,ץימע
 | ..."תמַאק ןיא ןלַאמעג ןּברקַא ,רֿבה ,טזיּב

 !ּפָארַא דיינש ,װעלוװָאקַאי !םעטנעל יד ּפָארַא טמענ --

 .דרעוװש םענעמונעגסױרַא ןופ ןעגנילק סָאד ףיז טרעהרעד'מ
 שעװ טָא טָא ,ריא ךיז טכודס ,ןגוא יח טכַאמרַאפ רעטומ יד
 ,ןעלמרומ ןשטנעמ יד ,ליטש לסיב ַא ,טרעווס ...ןָאמ יירשעג ַא ןעמ
 םיוארָאפ קעװַא ךיז ןעמ טזָאל ךָאנרעד .ףלעװ עטגָאירַאפ יװ ,זייּב
 שיחעג ןשימ ןסַאג יד קיהליפנָא ,ּפעק יד ןוָאלעגּפָארַא קירעדינ
 | | .םירמ ןופ

 ןורא ןופ קקעד עטלזנַאּב סָאד ןטפולרעדניא טמיווש סיוארָאפ
 טייז ןייא ןופ ךיז קידנעלקָאש ,ןוא ץנערק עטששיינקעצ יד טימ
 ?ָארט ןרעּביא טייג העמומ יד .טייל=ײצילָאּפ ןטייר ,ןרעדנַא ןסיוא

 .טָאה סָאװ ,םלוע ןטכידעג םעד ןיא ןורא םעד טיג טעז יז ,רַאומ
 =עגרעדנַאנופ טקרעמַאּבמוא ךיז טָאה ןוא טלגנירעגמורַא גנע םיא
 םלוע ןרעטניה .סַאג ןופ טיירּב עצנַאנ יה טלופרַאפ ןוא ןכקַאװ
 יב ,רעטײה יד ןופ ןרוגיפ עיורג) יד ןגיוצעג ךיוא ךיז ןּבָאה
 ףיוא טנעה יה קידנטלַאה ,ײציקָאּפ םופוצ טזיירּפשעג טָאה ןטייז יד
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 עשנַאקַאֿפ יד ןעועג ךיז ןּבָאה םושעמוא ןופ ןוא ,ןדדעװש יד
 טּפַאמעג םַאזקרעמפיוא ןּבָאה סָאװ ,סענָאיּפש יד ןופ ןגיוא עפרַאש
 | .רעמינּפ עֿכַאלשטנעמ יד

 ךיז ןּבָאה -- ..."טפנַאז ןוא קקיאור ,רֿבח רעּניל ,ףָאלש, .-ר
 ...ןעמיטש ענייש  ייווצ ןעגנוזעצ קירעיורמ

 ! ןגייווש רימָאל -- .ןסירעגרעּביא ץימע טָאה --! טינ ףרַאד'מ --
 -נמײדַאּב ,סגנערטש סעּפע ןעוועג ןיא ףורסיוא ןקיזָאדמעדניא

 טָאה םלוע רעד ןוא ,טגָאועגוצ ןוא טָארדעג טָאה סָאװ ,סעּפע ,םקיד
 ,ןסירעגרעּביא ךיז טָאה דיל עקירעיהט יד .ןפרָאװעגרעטנוא םיא ךיז
 יד רָאג ןוא ,ןרָאװעג -עלישש זיא ךערּפשעג ןופ שיורעג רעד
 יר טליפעגנָא ןּבָאה רענייטש יד ןָא םיפ יד ןופ ּפעלק עטרַאה
 שעג ךיז טָאה רע .גנַאלק ןקיטעמֿכײלג ,ןטקיטשרַאמ ַא טימ סַאג
 .ֿכרוד ןיא קידנעמיװשקעװַא ,פעק עשישטנעמ יד רעביא ןבייה
 / יפָא רעד יװ ,טפול יד טלסיירטעגפיוא טָאה ןוא למיה ןקיטכיז
 .לַאק רעד .רעטיװעג ןטיװ ךָאנ ןופ רענוד ןששרע ןופ גנַאלק
 ךַאלדניפ טָאה ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג ןיא טניװ רעט
 יד ןופ ץומש ןיא ּביוטש ןיירַא םינּפ ןיא ןשטנעמ יר ןגָארמעג
 טּבױטשרַאפ ,רָאה ןוא רעדיילק יד ןזָאלּבעגרעדנַאנופ ,ןסַאג עשיטָאמש
 יד ןיא ךיז טרעטנָאלּפעג ןוא טסחהּכ ןיא טּפַאלקעג ,ןגױא יד
 -  ש.יסימ

 טמעלק סָאװ ,ןענניז םעד ןָא ןוא םיחלג ןֶא היוול עלוטש יר
 ןעמערּב ענעגיוצעגמיונוצ ,רעמינּפ עטכַארטרַאפ יד ,ץרַאה סָאד
 ןפורעגסױרַא ןּבָאה קורב ןרעניא םופ יד ןיפ ּפעלק עטרַאה ןוא
 םַאזגנַאל ,טָאה קנַארעג ריא ןוא ,ליפעג ןֿכַאלנײּפַא) רעטומ רעד ייּב
 :רעטרעװ עקירעיהט ןיא ןקורדנייא יד ןָאטעגנָא ,קידנעיירד ךיז

 ,..תמא ןטימ ןעייג סָאװ ,ריא טייז קיגײװ --
 ,ךיז טכוד ריא ןוא ּפָאק םעד ןוָאלעגּפָארַא ,שזיירּפש יז

 רָאנ ,טנעקעג טינ טָאה יז ןללעװ ,ןרָאנעי טינ סע טריפ'מ ןַא
 ןוא טנעָאנ ריא זיא סָאװ ,טניואועג זיא יז סָאװ וצ ,םנױזַא םעּפע
 טָאה ץרַאה סָאד .םעװקַאּבמוא ,ךַאלנייּפ ןעוועג ריא זיא'פ ,קיטיונ
 יה וצ טפַאשרענגעק ןוא ארומ ןופ ליּפעגַא טימ טליפעגנָא ךיז

 .ןרָאגעי טײלנַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
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 עג טיג טָאה ַאקׂשירָאגעי -- טרעלקעג יז טָאה -- יַאדװַא --
 | ...טינ ךיוא ןּבױלג עלַא ייז ןוא ,טָאג ןיא טּביױלג

 ?גלעװ ,טצפיז ןיא קנַאהעג ריא ןקידנע םינ ,רעּבָא ,יז ליװ
 | ,תמשנ רעד ןופ שינעהעװש יד ןּפוטשּפָארַא קיד

 טעװ עשז:ןיוש ...עטסירֿפ עמוסי ...וינעטַאג ,ץנעטָאג ,ָא --

 ...יזַא ךיוא ךימ ןעכ
 ןטרָאד ךיז םיירחעג גנַאל ,םלועתיּב ןפיוא ןעמוקעג זיא'מ

 טינ ןואמ ןיּב ,םירֿבק יד ןשיװצ ךַאלגעװ עלָאמשו יד רעביא
 עסייו עקירעדינ טימ .טייזרַאפ ,ץַאלּפ םענעפָא ןַא ףיוא םיױרַא
 ןוא .ןגיװשעג ןוא רֿבק םורַא טקורעגפיונוצ ךיז טָאה'מ .םימלצ
 טָאה םירֿבק יד ןשיװצ עקידעבעל ןופ ןגייווש עטרַאה סָאד טא
 יב טָאה ץרַאה םָאד סָאװ ןופ ,םֿכַאלקערש םעמע טומ טָארדעג
 ןשיװצ .ןדָאװעג טשלהעגּפָא זיא ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא העטומ רעד
 לקעד ןפיא ,טניװ רעד טעיָאװעג ןוא טפייפעג טָאה םימלצ יד
 ...ןעּמולּב עטשטיינקעצ יד טרעטיצעג קירעיורט ןּבָאה ןורא ןופ

 ןפיוא קידנקוק ,ןגיוצעגסיוא ,טציּפשעגנָא ךיז טָאה ײצילָאּפו יד
 א ןָא ,ןַאמרעגני רעֿכױה ַא ךיז טלעטש רֿבק ןרעּביא .רידנַאמָאק
 ןיא ןוא הרָאּב רעצרַאוש ַא ןוא רָאה עגנַאל טימ ,רעכײלּפ ַא ,לטיה
 יֵאֹמ ןופ םיטש עקירעזייה יד ךיז םגָארטרעד טייצ רעקיּבלעזרעד
 :ריציפָא ןשיאייציל

 ...ןרעה עניימ --
 .ןַאמרעגנוי רעד קידעגנילק ןוא ךיֹוה ןָא טּנױוה -- ! םירֿבח --
 ןעקֿפ זַא ,ךייַא דלעש'כ -- ,ריציפָא רעד טיירש --! טּביולוע --

 ...םעדער ןייק ןוָאלרעד שינ
 קיאוו טרעלקרע -- ! רעטרעװ ץעֿכַאלשע זיולּב ןגָאז לעװ ךיא --

 רערעל רעזנוא ןופ רֿבק םייּב ,ָאד רימָאל ! םירֿבח -- .ןַאמרעגנוי רעד
 ןמעגרַאפ טינ לָאמנײק ןלעװ רימ זַא ,העוֿבש'ַא ןּבעג דגיירפ ןוא
 מינ ןּבעל ןצנַאג ןייז טעװ זנוא .ןופ רעהעדעי זַא ,ןטָאּבעג ענייז
 רעזנוא ןיא תורצ עלַא ןופ לַאװק םעד תֿבקַא ןּבָארג וצ ןרעװ דימ
 .טסּבלעז רעד -- יז טקירד סָאװ ,טפַארק העזייב רעד ,דנַאלרעטַאפ
 ! טפַאשרעה

35 



 :םיטש ןייז רעּבָא ,ריציפָא רעד יירשעג ַא טוט --! ןריטסערַא --
 : ןעמיטש ןופ םיירפיוא םנופ שכליהרַאפ טרעו

 ! טמַאשרעהטסּבלעז רעד טימ רעדינ --
 :ןסייר ןוא םלוע םעד ןּפוטשרעדנַאגופ ןָא ןּביױה טייל-ײצילָאּפ יד

 ,רע טיירש ,ןטייז עלַא ןופ שלגנירעגמורַא גנע .רענדער םוצ ךיז
 | :טנַאה רעד טימ קידנֿכָאפ

 ןוא ןּבעל רימ ןלעװ היא הַאפ !מייהיירפ יד לָאז ןּנעל --
 י ! ןּברַאטש

 -מורַא ,וצ ךיז טרַאּפׁש יז ,טײז ַא ןָא ּפָא ןעמ טּפוטש רעטומ יד
 ,ּפַאלקַא ףוא ךיז קידנטכיר ,ןוא םלצ ַא וצ ,ארומ ןופ טּפַאכעג
 ענעפרָאװעצ ןופ םירוטש רעקידלּבריװ ַא .ןגיוא יד יז טכַאמרַאפ
 רעד ,סימ יד רעטנוא טרעטיצ הרע יה ,יז טּבױטרַאפ ןעגנַאלק
 םנָארמ המיא ןַא טימ .םעטָא םעד ןקַאהרַאפ ארימ יד ןוא טניװ
 ךיז שדעה'ס ,טילײצילַאּפ יד ןופ ןפייפ סָאד ןטפולרעדניא ךיז
 .שערשמ ,שירעטסיה ןעייהש ןעיורפ  ,םיטש עקידנלעּפַאב ,עבָארג ַא
 טגָארטרעד שקיטשרַאפ ןוא םענַאקרַאּפ יד ןופ ץלָאה רעד טעׁשט
 ;..הרע רענעקורט העד רעניא םיפ יד ןופ ןּפַאלק ערעווש סָאד ךיז
 דיא טרעװ ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןייטש ןוא .,גנַאל טרעיוהעג סָאד
 ,..ןטלַאהוצמיױא שינ ,ךַאלקערש

 ,יירשעג ַא םימ םיֹואְרָאפ ךיז טפרַאװ ןוא קיִקַא םוש יז
 ,טנעטש ןלָאמש םער ףיוא ריא ןופ טייוו שינ .טנעה יד .ןגיוצעגסיוא
 ?ננני .םעד טלגנירעגמיהַא שײל-ײצילָאּפ יד ןּבָאה ,םירֿבק יד ןשיװצ
 סָאװ ,םלע ןטימ טלגנַארעג ךיז ןוא ,רָאה עגנַאל יד שימ ןַאמ
 ןוא םייװ ןכָאה ןטפולרעדניא .ןטייז עלַא .ןופ ןלַאמַאּב יז |זיא
 רעּביא קיטמַאה ךיז ןּביױהעג ,ןדרעווש עטזױלּבטנַא טכָאפעג טלַאק
 .קעשש ןּביױהעג ךיז ןּבָאה'ס .ךיז ןוָאלעגּפָארַא קיטפַאה ןוא עק יד
 טלגנעלשעג ךיז ןבָאה ץנַאט ןדליו ַא ןיא ,ןַאקרַאּפ ןופ ןעגנָאהד ,ךַאל
 :עה ,ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז ןּבָאה םָאװ ,ןשטנעמ ןיפ ןעיירשעג
 .,ןַאמנגני םנופ םינּפ רעֿכײלּב רעד ןעזעג .ךיז טָאה ץלַא רַאפ רעֿכ
 ײרַאטש ןייז טשרעהעג טָאה גנוגערפיוא העזייּב ןופ םירומש ןרעּביא
 :םיטש עק

 ? תוחוּכ ריא טרטּפ סָאװ ףיוא ! םירֿבח --
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 *עג ןרעדנַא ןֿכָאג רענייא ןּבָאה ןשטנעמ יד .טגיזעג טָאה רע
 ץלַא ךיז טָאה רעטומ יד ןוא ,ןעגניחּפשעגּפָא ,סנקעטש יד ןפרָאװ
 יז רעֿפלעװ ,טפַארק רעקיטכעמַא ןופ טּפיטשעג ,םיוארָאפ ןסירעג
 יַאלָאקיג יװ ,ןעזעג טָאה יז  ןלעטשננעקטנַא טנעקעג טינ ךיז טָאה
 יה טיזַא ןָא ןסײטשענּפָא טָאה לטיה רעטקורעגּפָארַא ןַא ןיא
 .עג טָאה ןוא ,סעּכ ןופ טרוּכישרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ
 : םיטש עקידרסומ ןייז טרעה

 -  +.!ךיז טקיאַאּב ...עגוׁשמ טייז ריא --
 -,..טייה םיא ייּב ןיא טנַאה ןייא זַא ,ריא ךיז טפוד
 טפרַאװ ןֹוא יז טיירש --ּפָא טערט ,שטיוָאנַאװיא יַאלָאקינ ---

 .םיא וצ ךיז
 םַאלק ַא סָאמַא ךָאנ ךָאד טנעק ריא ?ריא טפיול ןיהואוו --

 | .ייןגירק
 זיא'ס --םוא ךיז טקוק יז .למקַא ןרַאפ ןָא ריא טּפַאֿכ ץימע

 ,רָאה עטרעּביושעצ םימ ,שוהיַא ןָא ריא ןּנעל טייטש יז .עיפָאס
 טשיװ רע .לגנייַא ךָאנ טעמּכ ,לרוחּב ןגנויַא קידנטלַאהרעטנוא
 טלמַאטש ןֹוא םינּפ ןטקיטולנעצ םענענָאלשעצ םעה טנַאה רעד םימ
 : ןפיל עקירעטיצ .טימ

 ...השקשנ .,,,ךימ זָאל --
 - וצ ,םײהַא ּפֶא םיא טהיפ ...םיא טימ ךיז טמענרַאּפ --

 טרער --!טֿפױעג יד םיא טדניּברַאפ ..,לכימַא ריא טָאה טָא ..,זנֹוא
 םרעטומ דעד ןיא טנַאה םלגניי םעה ןיירַא טגייל ,קיטסַאה עימָאס
 : קידנעשטּפעש קעװַא טפיול ןוא

 ...1 ןריטסעדַא ךייַא טעוומ ,רעֿכיג ּפֶָא טערט --
 ןעגנַאגעגרערנַאנופ ךיז ןענייז םלוע-תיּב ןיפ ןעגנוטכיר עלַא ןיא

 טוירּפשעג העװש ןּבָאה ,םירֿבק יד ןשיװצ ,ייז רעטניה ; ןשטנעמ
 ,ןעלטנַאמ יד ןופ םעלָאּפ יד ןיא ךיז קידנרעטנָאלּפ ,,שייל-ײצילָאּפ
 ןשיפלעװַא טימ יז טײלגַאּב גנוי רעה .ןדרעווש יד טימ קידנֿכָאפ !

 .קילּב
 ןייז קירנשיװּפָא ,רעמומ יד םיא טּפעלש -- !רעֿפיג םוק -

 / .לֿכיט ןטימ םינּפ
 :טולב םָאד קידנעיּפשסיַא ,טלמַאטש רע
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 רע ...ייװ םינ רימ שומ'פ .,..חירטמ טינ ךיז טייז ריא --
 ןוא ּפָאק ןרעּביא ...דרעווש ןופ לטנעה ןמימ טגנַאלרעד רימ טָאה
 ןטימ ןָאטעג ּכיײר א ...ךיוא םיא גָאה ךיא ןוא ונ ...םינּפ ןרעביא
 .יי ןעמונעג ןעיִאװ שזַא טָאה רע ...1 ןקעטש

 טימ רע טקירגע ,טמיופ ןטקיטילּברַאפ ןמומ .קידנֿכָאפ ןוא
 | :רעטרעװ עטקַאהעגּפָא

 ךייא ןלעװ רימ .ןייז ךָאנ טעװ םניוזַא טינ ...םיוא טהַאװ --
 סָאד ,ןָאט ּבױהַא ךיז ןלעװ רימ -ןעװ ...ןשטעװקעצ געלשעג ןָא
 ! קלָאפ=רעשעּברַא עצנַאג

 םוצ קיטסַאה טזיירּפש ןוא רעטומ יד טלייא -- ! רעֿכיג --
 ןטרָאד זַא ,ךיז טֿכוד ריא .םלוע-תיּב ןופ ןַאקרַאּפ ןיא לריט םעניילק
 ןוא ײצילָאּפ ןטלַאַאּברַאפ .ךיז טָאה הלעפ ןיא ,ןַאקרַאּפ ןרעטניה

 ךיז ןעמ שעװ ,ןײגסױרַא ןלעװ ייז לָאנ יװ ,ןוא ייז ףיוא טרַאװ !
 ?רָאפ טָאה יז תעשב ,רעּבָא .ןגָאלש ןעמענ ,ייז ףיוא ןָאמ ףרָאװ ַא
 ויא סָאװ ,דלעפ ןיא טקוקעגסױרַא ןוא לרימ סָאד טנפעעג קיטֿכיז
 תושמשה:ןיּב ןגיטסּברַאה ןיפ ןבעוװעג עיורג יד ןיא טליהרַאפ ןעוועג
 ,טקיאורַאּב יז ךיילג שײקמַאזנייא ןוא טייקלישש יד ןּבָאה

 .יז טגָאז -- ! םינּפ םעד ןדניּברַאפ ךייַא לעװיֿכ ,שוָאֹל --
 רעֿכַאלרע ןַא ךָאד זיאס !טינ ךיז םעשיכ ...שינ ףרַאדימ --

 ...םיא - ךיא ןוא ךימ--רע ,ןעװעג געלשעג
 ןעומיוא רעד ,דנואו יד םורַא קיטיוא םיא טדניּב העמומ יד

 טימ ץרַאה סָאד ןָא הוא טליפ ,עמיױר ןוא עשירפ ,טולּב ןופ
 עטֿכײפ יד ןּפַאטנָא ןגעלפ העגניפ ערוא תעשּב ,ןֹוא ,תונמחר
 סיטש .ליױרגַא ןוא רעדיוש ַא ןּפַאמרַא ריא טנעלפ ,טײקמירַאװ
 ,רלעפ ןרעּביא ןטעדניאורַאפ םעד טריפעג יז טָאה קיטפַאה ןוא
 טגָאז ןוא ליומ יד םיירפַאּב הע .טנַאה רעד רַאפ םיא קידנטלַאה
 :לֿפײמש ַא טימ

 ...!ןייג ןיילַא ןעקֿפ ?רֿנח ,ךימ ריא טּפעלש ןיהואוו --
 ןענייז טירט ענייז ,םיפ יד ףיוא ךיז טלקַאװ רע זַא ,יז טליפ

 רע טדער םיטש העֿכַאוׁש ַא םימ .טרעטיצ טנַאה יד ןוא רעֿכיז טינ
 :רעפטנע ןייק ףיוא קידנטרַאװ טינ ,טגערפ ןוא

338 



 =עּבלַאז ? ריא טייז רעװ ןוא ...ןַאװיא רעכעלּכ רעד ןיּב ךיא --
 ירד ...לזיירק סששיװָאנַאװיא רָאנעי ןיא ןעוװעג רימ ןענייז ירד
 ...טַאהעג ביל רעייז םיא ןּבָאה רימ ...ףלע ןצנַאנניא ןוא ...רעֿכעלּב
 ,..טָאג ןיא טינ בױלג3 ...שמָאֿכ ...1ןּבָאה רע לָאז ןדע:ןג ןקיטֿכיל ַא

 ,עקשָארד ַא ןעגנודעג רעטומ יד טָאה ןסַאג יד ןופ רענייא ףיוא
 | : טמיוהעגנייא םיא ןוא ןענַאװיא טצעזעגקעװַא

 קיטכױרָאפ םיא טָאה ןוא ...! ןגייווש = ריא טלָאז  טציא --
 .לֿפיט ןטימ ליומ יד טלקיװרַאפ

 ןיוש טָאה ןוא םינּפ םוצ טנַאה יד ןּביהעגפיוא טָאה רע
 ןלַאפעגּפָארַא תוחוּכ ןָא זיא טנַאה יד ,ליימ יד ןעיירפעב טנעקע ג שיג
 .ןעלמרומ וצ טרעהעגפיוא טינ רע טָאה ןגעוװטסעדנופ .ינק יד ףיוא
 | :לֿפיט ןֿכרוד

 :עיימ עניימ ,ןסעגרַאפ טינ ךייא ךיא לעװ ּפעלק יד טָא --
 :ָאמימ טנעדוטמ רעד טנרעלעג זנוא טימ טָאה םיא רַאפ ןוא ...ער
 ךָאנרעד ...ןעװעג רעייז רעגנערטש א ...עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ...שטיוו
 וי | ,..םריטסערַא םיא ןעמ טָאה

 ךיז וצ ּפָאק ןייז קעװַא טנייק ,םיהַא םיא טמענ רעטומ יד
 .ןגװשטנַא ןוא טהעװילגרַאפ לָאמַאטימ רע טרעװ ,ןצרַאה ןפיוא
 עלַא ןיא םורַא ךיז יז שקוק ,ארומ ןופ טונימ עדעי קידנשלחּפָא
 גָאה ןרעטנוה ץעגרע ןופ םױרַא ןפיול טָא-טָא ,ךיז טכוד ריא ,ןטייז

 ןפַאֿכ ,ּםָאק םענעדנוּברַאפ םנַאװיא ןעזרעד יז ןלעװ ,טייל-ײצילָאּפ
 | ...ןתיממ  ןוא  םיא

 םינּפ ןטימ ריא וצ םוא ךיז טרעק --?טכַאמענ) טּפַאנש ַא --
 .קיטומטוג טלכיימש ןוא ןַאמרופ רעד

 .ץֿכערק ַא טימ יז טרעפטנע -- ! ךיז טרוּכישרַאפ --
 ?ןױזַא --
 ...ןיֿכעק ַא ןופ עלעטש ַא בָאה ךיא ןוא ...רעטמוש ַא ,ָאי --
 | ...ָאי ..,ָאי ...ךיז טסרעטַאמ --
 -ןוא םוא ךיז שרעק ,ררעפ ןפיוא שטייב ןטימ ךָאפ ַא טוט רע

 | : ןדייר סיטש רעדיװ טמענ
 ..! ןעוועג געלשעג ַא םלוע:תיּב ןפיוא זיא ,טכרעה ,טשרָאקָא --

 ...ןשטנעמ ןשישילָאּפ 8 םענייא ,סע טמייה ,ןעװעג רּבקמ טָאה'מ

339 



 ייּב ןעװעג ןענייז ...עװטסלַאשטַאנ ןגעק ןענייז סָאװ ,ענעי ןופ
 יז ןעמענ ...תועמשמ ,ץנייז ךַאלדניירפ ,עניזַא ךיוא היוול רעד
 ֿכורח טכַאמ ,סע טסייה ,יז ,עװטסלַאשטַאנ יד טימ רעדינ -- ןעיירש
 -נַא ,טגָאװמ ...ןגָאלש ןעמונעג ײצילָאּפ יד יז טָאה ...קלָאפ םָאה
 .עג ךיוא טָאה ייצילָאפ יד ןוא ,ונ ...טתיממעג טוט ףיוא ערעד
 ןוא ּמָאק ןטימ טמעלקרַאפ טלקָאש ,ןגױשטנַא טרעװ רע -- ...טפַאֿפ
 : םימש רענדָאמ ַא טומ סױרַא טדער

 ...ייז ןקעװ םיתמ ...ףיוא ייז ןרעדוה עטיומ --

 ,רעניימש יר רעּביא שיודעג םימ רעטנוא טגנירּפש עקשָארד יד
 שציז ןַאמרופ רעד ; טסורּב ןיא רעטומ יד ךייוו טסיוטש ּפָאק סנַאװיא
 :טֿכַארטרַאפ טלמרומ ןוא יז וצ טייזַא טימ

 טּבױה וחמוא ןַא ...קלָאפ  ןיא טסקַאװ = גנוגערפיוא  ןַא --
 תונֿכש ןיא זנוא וצ ןענייז טֿכַאנייּב ןטכענ .ָאי ...דרע'רד ןופ ךיז
 , ןגרַאמירפ ןויּב שערָאּפעג םעּפמע ךיז ןּבָאה ,ןעמרַאדנַאשז ןעמוקעג
 .טריפעגקעװוַא ןוא םענייא דימׁש ַא ךיז טימ ןעמונעגוצ ירפרעדניא ןוא
 ןעקנירטרער ןוא ךייט םוצ טֿפַאנייּב ןריפּפָא םיא טעװ עמ ,טגָאז'מ
 ...ןעװעג שטנעמ רעגולק ַא ,השקשנ ,רימש דעד ןוא ...םייהעג ןיא

 ? ןסייהעג רעיש יװ --
 :ַאקנעששװעי ןעמָאנוצ רעד ןוא ,לעװַאק ? דימׂש רעד ,רעװ --

 טוייװ ,ןיטשרַאפ ...ןענַאטשרַאפ ךסַא ןיוש ןוא ךָאנ רעגנײַא
 | :שדער ןוא ,ךַאלטנייװעג ,טמוק רע ...!טינ ןעמ רָאט ,םיוא

 *טנע ,קיטכיר --1םענַאמרופ ,ריא טריפ ןּבעל ַא רַאפ סָאװ --
 ...ָאי ...ןּבעל שיטניה ַא ,רימ ןרעפ

 .רעטומ יד טגָאז -- ! ייטש --

 ,ליטש שצֿפערק ןוא םיוטש ןופ ףיוא ךיז טּפַאֿכ ןַאװיא
 ףע -- .ןַאמרופ רעד .טקרעמַאּב --! גנוי םעד ןעמונעגכרוד --

 ...עלעסּפענש ,לספענש
 ןצנַאג ןטימ ךיז קידנעלקַאװ ,םיפ יד קידנלעטשרעּביא םיוק

 :טרער ןוא ףיוה ןרעּביא ןַאװיא םייג ,רעפרעק
 ...ןײלַא ןעקיֿכ ...הֵׂשִקֹׂשִנ --
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 יד טנגעגַאּב טָאה יז .םייהרעדניא ןעוועג ןיֹוׁש זיא עיפָאס
 .טנערעגפיוא ,טקסיערַאפ ,ןייצ יד ןיא םָאריּפַאּפַא טימ  רעמומ

 םיא יז טָאה ,ןַאװיד ןפיוא ןטעדנואװרַאפ םעד קידנגױלקעװַא
 קידנערומשזורַאפ ,טעּברַאעג ןוא ּפָאק םעד ןדנוּבעגרעדנַאנופ קנילפ
 .םָאריּפַאּפ ןופ ךיור ןופ ןגיוא יד

 .רַאפ ךיז טָאה ריא ...ןיֹוׁש טכַארּבעג ,שמיװָאלינַאד ןַאװיא --
 ,יַאלָאקינ ...סיוא ךיז טח ,ונ ?ָאי ,ןקָארשרעד לַאנוָאלינ ,טרעטַאמ !

 | ! ןײװטרָאּפ לזעלגַָא ןוא יי זָאלגַא ןענוָאליג רעֿכיג ביג
 קירגליפ ,קידנעמעשָא רעווש ,ןעגנוּבעלהעּביא יה ןופ טּבױטרַאפ

 :רעטומ יד טלמרומ ,ןֿכעטש ןכַאלקנערקַא טסורּב ןיא
 ...ןגעװטעגיימ ןופ הירטמ טינ .ךיז .שייז --
 טײקמַאזקרעמפיוא קירעטיצ טעּב עריא ןועװ עצנַאג םָאה ןוא

 | .טײקֿכַאלטרעצ עקידנגיאורַאּב ,ךיז וצ
 ..רַאמ ַא טימ ,יַאלָאקינ םױרַא טייג רעמיצ ןקידתונכש ןופ

 .יושעצ ַא ,שטיװָאלינַאד ןַאװיא רָאטקָאד רעד ןוא טנַאה רענעדנוּב
 קיטסַאה טייג רע .רעלדָא ןַא ייּב יװ ,רָאה עטציּפשעגנָא טימ ,רעטרעּב
 ; טנָאז ןוא םיא רעביא ןייא ךיז םנייּב ,ןענַאװיא וצ וצ

 ...עטַאװ ,ךַאלֿכיט ענעטנוויל ענייר ...רעטַאװ רעמ ,רעמַאװ --
 יַאלָאקינ ךילג יז טמענ ,ךיק ןיא ךיז טוָאל רעטומ יד

 .סױרַא ,ךַאלדניירפ טנָאז ןוא טגַאה רעקניל רעד טימ םירָא ןרעטנוא
 | ,רעמיציפע ןיא יז קידנרופ

 ׂשּביה ַא טָאה ריא ...ךייַא וצ טינ ,ןעיפָאס וצ ןעמ טגָאז סָאד --
 ;?ָאי ,שטנעמ רעּביל ,טַאהעג גנוגערפיוא ליב

 ,קילּב ןקידנליפטימ ,ןטגנערטשעגנָא ןייז טנגעגַאּב רעטומ יד
 ;םיוא יז טיירש ,ןטלַאהנייא טיג םיא ןעק יז סָאװ ןייװעגַא טומ ןוא

 -עג טָאה'מ :רעניימ דעקניּביל ...ןעוועג זיא ןטרָאד סָאװ .--
 | ...ןֿכָאמשעג ןשטנעמ ...ןֿכָאטש

 ןוא .ןייװ יד קידנסיגְנָא = יַאלָאקינ טגָאז -- ! ןעזעג ּבָאהֿכ -- =
 ...למיב ַא טציהעצ יז ןּבָאה םידדצ עדייּב -- .פָאק ןטימ קידנעלקָאש
 1 ןטימ ןגָאלשעג ןּבָאה ייז--ןּבָאה ארומ טינ טפרַאד ריא רעּנָא
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 יי רענייא רָאנ ,ךיז טֿכוד - ,זיא טעדניאוורַאפ טסנרע ןוא טנַאק

 ֿבָאה ךיא ןיא ,ןָאטעג ּפַאלקַא ןגיוא יד ןיא רימ רַאפ םיא טָאהימ
 ...טּפעלשעגסױרַא םיא

 טייקיטכיל ןוא טײקמירַאװ יד ,םיטש ןוא םינּפ) םוַאלָאקינ

 א רַאקנַאד םיא ףוא טיט ד .ןעוָאמַאלװ ןקיאחַאּב רעמיצ ןיא

 | : טגערפ ןוא קוק

 ?טגנַאלרעד ךיוא ןעמ טָאה ךייא --
 ײרַאפ קידנליװ שינ ...ךיז טֿפיה ,ןיײלַא סע ךךיז ּבָאהיֿכ ,ןייג --

 טקנירט .טיוה יד ןפירעגּפָארַא ןוא טנַאה רעד טומ ךיז טעּפעשט

 | ...ןָאטעגנָא טֿכײל שייז ריא ןוא טלַאק זיאס ...יימ

 עריא וַא ,שעורעד ןוא זָאלג רעד וצ טנַאה יד סיוא טיצ יז

 +טינַא טימ .טולּב טנקירטרַאפ ןקעלפ טימ טקערַאב ןענייז רעגניפ

 -+ .ינק ידי ףיוא טנעה יד; ּפָארַא יז שוָאֹל גניגעװַאּב רעקידנליוװ

 ןּביױהעגפיוא ,ןגיוא עטנפעעג טיירּב טימ .טֿכיפ יא דיילק סָאד

 טלדניווש ּפָאק ןיא ,רעגניפ יד ףיוא םירק רעד ןופ יז טקיק ,םערּב ַא

 :טּפַאלק ןצרַאה ןיא ןוא ריא
 ...לָאמניא ךיוא ןעשַאּפ ןעמ טָאה יזַא טָא ...טָא ,טָא -

 +רַאפ טימ ,שטיָאלינַאד ןַאװיא טעלישז ןייא ןיא םיױרַא טיינ

 רעקיררעטרעװנָא פיַאלָאקינ ףיוא ןוא המעה ןופ לּברַא עטרעשַאק

 : םיטש רעניד ןייז ףיוא רע טרעפטנע ,עגַארפ
 לטיישךרַאמ רעד רעּבָא ,דנואו רעניײלקַא םינּפ ןפיוא --

 ..יכנוי רעשנװעגַא ...קרַאטש וצ םינ ךיוא םגה ,ןֿכָארּבעגֿכרוד זיא

 ןיא ןקישּפָא םיא ןלעװ הימ ...ןרָאלרַאפ שולּב ךסַא ןגעווטסעדנופ

 ? לָאטיּפש
 .יַאלָאקינ טגָאז --! ןּבילּב ָאד רע לָאז ?םָאװ וצ -- |

 דיא םעדכָאנ רעּבָא ,ךיוא רשפא ןגרָאמ ,ןעמ ןעק טנייה --
 טייצ ןייק טינ ּבָאה'ֿכ .לָאטיּפש ןיא ןייג לָאז רע ,רעמעװקַאּב רימ
 הׂשָעמ רעד ןגעװ לטעלּבַא ןּביירשנָא טסעװ :ןֿכַאמ וצ ןטיזיוװ

 ? םלוע-תיּב ןפיוא
 .יַאלָאקינ  טרעפטנע -- !םיװעג --

 ,ךיק ןיא טייג ןוא ליטש ךיז טלעטש רעטומ יד
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 עיפָאס -- קיהועגרָאז ּפָא יז רע טלעטש -- ?ַאנוװָאלינ ,ןיהואוו --
 | | ! ןכַאמ טכעהוצ ןיײלַא ןיוש טעװ

 .ֿכימש ,רעריוש ַא טימ טרעפטנע ןוא םיא ףיוא קוקַא יז טומ
 | : קידנליװ שינ ןוא ענדָאמ קידנעל

 ...םולּב טימ ןסָאגרַאמ ןיּביֿפ ,..טולּב --
 רעדיװ ריא טמוק ,רעמיצ ןיא ךיז ייּב רעּציא .ךיז טוט יז תעשּב

 ךיג טייקיאייפ רעייז ,ןשטנעמ יד טָא ןיפ טייקיאוה יד קנַאדעג ןפיוא
 טּביירט ,םיױא יז טרעטכינ סָאד .עטמֿכַאלקערש םָאד ןּבעלוצרעביא

 ואװ ,רעמיצ ןיא ןירַא זיא יז ןעװ .ןצרַאה ןופ .ארומ יד סייחַא
 טרער עיפָאס יװ ,טרעהעג יז טָאה ןגעלעג זיא רעטעדנואוורַאפ רעד

 : םיא רעּביא ןגיוּבעגנייא
 !רֿבד ,טײקשירַאג --
 ךיז רע טרעּפמַא --!ןֿכַאמ גנע ,ןרעשש ןָאד ךייא לעװֿפ --

 ,םיטש רעֿכַאװש ַא טימ
 | ...רעטניזעג ןייז טעװ ,רעסעּב טגייווש ---
 טנעה יד קידנטלַאה ,ןוא ןעיפָאפ רעטניה טייטש רעטומ יד

 ןיא ןטעדנואוורַאפ םעד לֿפײמש ַא טימ יז טקוק ,לסקַא ריא ףיוא
 יװ ,ןלייצעד לכיימש ַא טימ טמענ ןוא ,ןײרַא םינּפ ןסַאלּב ןייז
 טימ יז ןקָארשעג ןוא עקשָארד רעד ףיוא ץיה ןופ טדערעג טָאה רע
 -ערּב ןגױא עגייז ,וצ ןַאװוא ךיז טרעה .רעטרעװ עקיטֿפױרָאפמוא
 ןוא ןּפיל יד טימ שעשטקַאמס רע ,רעייפ ןקידרעביפ ַא טימ ןענ
 :טמעשרַאּפ ,ליטש דייר ערוא ןיא ןיירַא שפרַאװ

 ...! המוש ַא ..,רַאנ ַא טָא --
 ?גטֿפיררַאפ עיפָאמ טגָאז -- ןײלַא ןוָאל ךייֵא ןלעװ רימ .,ונ -- =
 | ,..םייא ךיז טוה -- עקעד יד קיד

 ךָאנ ןסעומש עלַא ןא העמיצ-סע ןיא סייחַא עדייב ןעײג ייז
 גָאט ןופ שינעעשעג רער ןגעװ ןעמיטש עקירעדינ טימ גנַאל ןטרָאד
 ןעמ ,סטייװ סעּפע וצ יװ ,עמַארד רעד וצ ןיוש ךיז טיצַאּב ןעמ
 שעּברַא ןופ רענעלּפ יד טרעלקַאּב'מ ןוא ,דיתע ןיא רעֿכז טקיק
 ?נַארעג יד העּבַא ,טיױקדימ ַא טגיל רעמינּפ יד ףיוא .ןגרָאמ ףיוא
 ןטלַאהַאּב ,ךַאז רעייז ןנעװ קידנדיײר ,ןוא ,רעטנומ ןענייז ןעק
 ינעייהד זעוורענ .ןײלַא ךיז טימ טייהנדירפוצמוא יד ןשטנעמ יד שיג
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 שינדעטַאמ םימ םיוק ,רָאטקָאדה רעד טרער ,קוטש ןפיוא ךיז קיד
 : םיטש עפרַאש ,עניד ןייז קידנקיטשרַאפ

 יד ,שציא קיניײװ זיא סָאד !עדנַאגָאּפָארּפ ,עדנַאנָאּפָארּב --
 יד ןלעטשקעװַא רעטיירב  ףרַאדמ  !טֿכערעג זיא טנגויײרעמעּברַא
 ,..ךיא ןיימ ,טֿפערעג ןענייז רעטעּברַא יד ...עיצַאטינַא

 :טכייג ןבלעז ןיא טערַאמכרַאפ ּפָא ךיז טפור יַאלָאקיג
 ,רוטַארעטיל ןיא קחוד ןגעװ תונעט ןָא ןעמוק םושעמוא ןופ --

 ,יירעקורד עשוגַא ןענעדרָאנײַא שינ ץלַא ךָאנ ןענעק רימ ןוא
 ךימ בוא ,ןגײלקעװַא ךיז טעװ יז ,תוחוּכ ןָא טּביילּב עלימדויל
 ...רעפלעהַאּב ןייק ןּבעג !שינ ריא ןלעוװ

 .עיפַאס טנערפ -- ? וָאקישטשװָאפעיװ ןוא .--
 וצ ןלעשש ךיז טעװ רע ...טָאטש ןיא ןּבעק טיג ןעק רע --

 םיוא טלעפ ריא ןוא ...יירעקורד רעיינ רעד ןיא טשרע טעּברַא רעד
 | ...שטנעמ ַא ךָאג

 .רעטומ יד ליטש טנערפ --? ןגיוט טינ לעװ ךיא --
 ,דנוקעמ עכַאלשע ןגייווש ןוא ריא ףיוא קוק ַא יירד עלַא ןעומ ייז
 .עיפָאט קירעגעל םייא לָאמַאט'מ טיירש -- !קנַאדעג רעשוגַא --
 ןקירט טנָאז -- ,ַאנזָאלינ ,רעוש וצ סע זיא ףייא רַאפ ,ןייג --

 ןרעטניה ןּביילקוצרעּביא .ךיז ןעמוקעגסיוא טקָאװ = ךייא -- .יַאלָאקינ
 ...טּפיוהרעּביא ןיא ןעלװַאּפ טימ ךיז ןעז ןרעהפיוא ,טָאטש

 : ץיפיז ַא טימ יז טרעפטנע
 ףימ ןיא ...רעּפַאנק ַא טסולרַאפ רעד זיא ןעשַאּפ רַאפ --

 ןרייר ...!םיא טימ יז ןעז םייּב המשנ רעד ןיא .ןייא רָאנ .טלַאפ
 ,..רַאגַא יװ ,ןוז ןנעקטנַא ושכייטש ...שינ ךַאזנייק ןופ ןעמ ןעק
 ךיז ופמדער רעמָאט -- טרַאװ ןעמ ,ןײרַא ליומ ןיא ריד טקיק עמ ןוא
 ...סעפע טימ םיוא

 טרעטַאמרַאפ יז ןבָאה געט עטצעל יד ןופ ןשינעעשעג יז
 ,טָאטש ןרעמיוא ןּנעל וצ טײקַאלגימ רעד ןופ קידנרעהרעד טציא ןוא
 .טײקֿכַאלגימ רעד ןָא ענדעשז ןָא ךיז יז טּפַאֿכ ,ןעמַארד עריא ןופ שייװ

 .סעימש םעד טײרדרַאפ יַאלָאקינ רעֶּכָא
 .רָאטקָאד םוצ ךיז רע טדנעװ --? ןַאװיא ,וטפרעלק סָאװ -- }
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 , םענעזָאלעגּפָארַא קירעדינ ןייז שיט ןופ ףיוא רָאטקָאד רעד טּביױה
 | : טערַאמֿכרַאֿפ טרעפטנע ןוא םָאק

 רעשיגרענע ףרַאדימ !םָאװ טָא ,ןַארַאפ רימ ןענייז קיניײװ --
 ןלָאז ייז ,ןעײרדנַא ןוא ןעלוַאּפ ןגייצרעּביא זוממ ןוא ...ןמעּברַא
 ןּביילּב ןלָאז ייז ,זנוא רַאפ קיטֿכװ וצ ןענייז עדייּב ; ןפױלטנַא
 ...טעּברַא ןָא ןציז

 תוקפס טימ טלקָאש ןוא ןעמערּב יד ףיונוצ טיצ יַאלָאקיג
 .רעמומ רעד ףיוא קילּב ןקידנעגײּברַאפַא קידנפרַאװ ,ּפָאק ןטימ
 ןדייר וצ ךיז ייז ןרעמש ,טייהנזעוונָא ריא ןיא ןַא ,יז טיײטשרַאפ
 היא ןיא קעװַא םיינ ןוא ייז טימ ךיז יז םנגעז ,ןז ריא ןגעװ
 יד ףיוא גניגידיילַאּב עליטש ַא ןצרַאה ןיא קידנגָארטקעװַא ,רעמיצ
 ינָאשעג טיקמַאוקרעמפיוא קיניײװ ױזַא ןּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד טייל
 םיִג ,ןגױא ענעפָא טימ טעּב ןיא קידנגיל .גנַאלהַאפ ריא ןעק
 ןופ תושר ןיא ןעמימש ןופ ןעשטּפעש ןליטש ןרעטנוא ּפֶא ךיז יז
 .גרָאז ןוא תוגאד

 :דנעטשרַאפמוא ןוא רעטסנופ ןעװעג ןיא גָאט רענעגנַאגרַאפפ רעד
 ןעװעג רעװש ןיא ריא רעּבָא ; תואיֿבנ רעזייּב טימ לופ ןוא ךַאל
 "נייא עקיטעמוא יד ךיז ןופ קידנפױששּפָא ,ןוא םיא ןגעװ ןרעלק וצ
 םיא ןעז ךיז טלו ריא .ןעלװַאּפ ןגעװ ךיז יז טרעלקרַאפ ,,ןקורד
 ךיז יז טקערש םטייצ רעקיּבלעזרעד ןיא ןוא מייהיידפ רעד הוא
 טגער ,טפרַאשרַאפ טרעװ ריא םורַא ץלַא יװ ,טליפ יז :רַאּפרעד
 עקידעגייװש יד .ןסױטשנעמַאװצ עפרַאש טימ טָארד ,ףיױא ךיז
 טרָא םעד ּפָא טערט ,ןדניװשרַאפ ןָא טּבייה ןשטנעמ ןופ דלודעג
 "םיוא יד טיידרעקיטנָאק טסקַאװפ ,גנוטרַאװרע העטגנערטשעגנָא רַאֿפ
 סעמע טימ טַײװ םוטעמוא ןיפ ,רעטרעװ עפרַאש ןעגנילק'ס , גניגער
 ןפיוא םױרַא טפור עיצַאמַאלקָאדּפ עֿכַאלטיא ...סקידנרערורפיוא ,םעייג
 תוכאלמ-ילעּב ןוא טפַאשרעניד רעד ןשיװצ ,ןעמָארק יד ןיא ,קרַאמ
 -יצ ַא טָאטש ןיא סױרַא טפיה טפערַא רעדעי ,ןסעומש עקידעּבעל
 -נליפטימ-גיניזטסואוַאּבמוא ךייא רעטפָא רעּבָא ,ןקידתוקפס , ןקירעט
 ץלַא .טסערַא ןופ תוּבכ יד ןגעװ ןעגנוניימ ןופ .גנַאלקּפָא ןקיר
 ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ יד ןשטנעמ עטסָארּפ ןופ יז טרעה רעטפָא
 -ילָאּפ , ןטסילַאיצָאס , ןטנוּב : ןפרָאװעגפױרַא המיא ןַא ריא הוא לָאמַא
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 טלַאהַאּב קזוח ןרעטניה רעּבָא ,קזח טימ םױהַא ייז טדער'מ -- קיט
 --מעּכ ןוייּב טימ -- } עגַארפ עקירעגיינ ,עטלעטשרַאפ טֿכעלש ַא ךיז
 גנונעפָאה טימ ,טֿפַארטרַאפ -- { ארומ ַא טגנילק םעּכ ןרעטניה ןופ ןוא
 ךיז טוײרּפש ןזיירק עטיירב ןיא רעּבָא ,סַאוגנַאל ...גנואָארד ןוא
 =ערמיוא ןָא ןּבעל ןרעטסניפ םענענַאמשעגניא םעד רעּביא רעדנַאנופ
 ,עֿכַאלטניײװעג סָאד ןוא ,טֿפַאװרע קנַאדעג רענעפָאלשרַאפ רעד ,גנו
 ,ךיז טלקַאװ ןּבעל ןופ טלַאהניא םוצ גנואיצַאּב עקיאור ןעגנואווצעגפיוא
 יז ןופ רעסעּב לייװ ,ערעדנַא יװ ,רערָאלק יז טעז ץלַא םָאד
 ןענַאששעג ףעטנעענ ןיא יז ,ןּבעל ןופ םינּפ ןרנלע םעד יז ןעק
 ןוא תוֿכשחמ ןופ ןשטיינק םיא ףיוא קידנעעז ,טציא ןוא ,םיא וצ
 ארומ טייצ רעקיּבלעורעדניא טָאה ןוא ךיז יז טיירפ ,גנוגערפיוא
 ,טעּברַא סנז ריא זיא'ס ,םייװ יז לייװ ,ךיז טיירפ יז .רַאּפרעד
 ,עמרוט ןופ םסירַא טעװ רע ןעװ זַא ,קידנקיװ ,ארומ טָאה ןוא
 ןטסֿכַאלרעפעג ןפיא ,ןעמעלַא ןופ שארּב ןלעטש ךיז רע טעװ
 | .ןעמוקמיא טעװ ןוא ...טדָא

 ןיִב טלַאטשעג סנוז םעד ןניוא עריא רַאפ םיוא טסקַאװ טפָא
 ;הֶׁשעמ רעטלַא ןַא ןיא סָאװ ,זיר םנופ רוגיפ רעד וצ טֿכײרגרעד'ס
 םָאװ ,רעטרעװ עטמיירד ,עַאלרע עלַא ךיז ןיא טקיניײארַאפ רע
 ,ריא ןלעפעג םָאװ ,ןשטנעמ עלַא ,ייז שימ טרעהעגנָא ךיז טָאה יז
 ,עטרירעגַא .ןעק יז סָאװ ,עקיטֿפיל ןוא עשידלעה ץצנַאג סםָאז
 ןיא גנוקיצטנַא רעליטש ןיא םיא טימ ןַאד ךיז יז טיירפ עצלָאשש ַא
 | :ןעגנונעּפָאה טימ לופ ,טרעלק

 !ץלַא ...ןייז טוג שעװ ץלַא --
 שקירד ,רעדנַאנופ ךיז שנערּב עּביל עֿכַאלרעטומ יד ,עּביל ריא

 סָאד ןָא טּבױה םעדֿכָאנ ,גָאשיײװ זיִּב טעמּכ ץרַאה סָאד ףיונעצ
 טנערּברַאפ ,ןֿכַאלשטנעמ ןופ םקואװ םעד ןרעמש וצ עֿכַאלרעטומ
 ןַא גירעמיצ טגָאלש ליפעג ןסיוהג ןופ טהָא ןפיוא ןוא ,םיא
 :ארומ ןוא גרָאז ןיפ ׁשַא ןעיורג ןיא קנַאדעג רעדנלע

 ...ןעמוקמוא ...ןעמוקמוא טעװ רע --
 ןֹוא ,ףָאלש ןרעווש ַא טימ טעּפש ןרָאװעג ןפָאלשטנַא זיא יז !

 יד ןֿכָארּבעג ריא ןּכָאה ירפרעדניא טּפַאכענפױא ךיז טָאה יז זַא
 .ןָאמעג יײװ ריא טָאה ּפָאק רעד ןוא רענייּב
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 ןופ עירַאילעצנַאק רעד ןיא ןסעזעג יז זיא גָאט ןּבלַאה ןיא
 סָאװ ,לּפענ ןֿכרוד קידנטלַארטַאּב ןוא ןעלװַאּפ ןגעקטנַא עמרומ
 יז טָאה םינּפ םענעמקַאװרַאפ ןייז ,ןגיא יד טקעדרַאפ ריא טָאה
 טָאה יז ןכלעװ ,עלעטעצ ַא םיא ןּבעגוצרעּביא טייהנגעלעג ַא טֿכזעג
 .רעגניפ יד ןשיװצ טקירדעגנייא קרַאטש .ןטלַאהעג

 ,ונ -- .ליטש רע טדער--!טנװעג ןענייז עלַא ןוא טנוזעג --
 | ?וד ןוא

 יז טגָאז -- ! ןּברַאטשעג ןיא שטיוָאנַאװיא רָאגעי !השקשנ --
 .לענישַאמ

 .ּפָאק םעד ּפָארַא ליטש שזָאל ןוא קוװַאּפ םיוא טיירש --!ָאי --
 םענייא ,ןגָאלשעג ײצילָאּפ יד ךיז טָאה היול רעד ףיוא --

 ,קידנעניימ טינרָאג יװ ,רעטייוו יז טדער-- !טריטסערַא ןעמ טָאד
 :ָאמשטַא טכַארּבענפױא טוט רעעזפיוא?עמרומ ןופ ףליהעג רעד

 טלמַאטש ןוא לוטש ןיפ ףיוא טננירּפש ,ןּפיל עניד ענייז טימ עק
 ;סױהַא

 ?רַאפ ריא ,טרעװרַאפ זיא סָאד ...קירעּביא ןיֹוׁש זיא סָאד --
 ...!קיטילָאּפ ןופ ןדייר וצ טרעװרַאפ  ?ןיינ יצ ,טייטש

 טינ טלָאװ יז יװ ,ןוא לוטש ןופ ךיוא ךיז טלעטש רעטומ יד
 :קידליש יז טרעלקרע טניימ רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ

 -עגַא ןגעװ ליײצרעדפ ,קיטילָאּפ ןופ שינ ךָאד דײדֿפ --
 םענייא ...ןתמאנוצפיוא ,ןגָאלשעג עקַאט ךיז טָאה'מ ןוא 1 געלש
 ...ןטלָאּפשעג ּפָאק םער וליפַא

 ןרייר טינ טסייה'ס 1 ןרייר שינ .ךייא טעּכ5 !םנייא .ץלַא -
 רעיא וצ ...ןײלַא ךייא וצ תוֿכייש ןייק טינ טָאה סָאװ ,ץלַא ןופ
 .זיוה רעיא וצ ללֿלּכ ןוא החּפשמ

 םוצ ךיז רע טצעז ,טרעטנָאלּפרַאפ ךיז ט'רע זַא ,טליפ רע
 ןוא קיטעמוא וצ טיג ןוא ןריּפַאפ יד רעדנַאנופ טּביילק ,ׁשימ
 : טרעטַאמרַאפ

 ...ָאי ,.,רַאפרעד רעפטנע ךיא --
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 ןיא ןעלװַאּפ ןייהַא קיטסַאה טקור ,םוא ךיז טקוק רעטומ יד
 - ,ץרַאה ןטֿכײל ַא טימ ּפָא טצפיז ןוא לטעצ סָאד טנַאה;

 ...געמ'מ םָאװ ןגעװ ,ייטשרַאפ יג --
 | :טלכיימש  לװַאּפ
 ...םינ ךיוא ייטשרַאפ ךיא --
 טֿכַארּבעגפױא טקרעמַאּב --! ןעז ןעמוק טינ ךיז ןעמ ףרַאד --

 ןכַאמ ,ןעייג ןוא ןרייה וצ סָאװ ןגעװ טינ ןּצָאה -- .רעעזפיוא רעד
 | ...תוהריט ןָא

 טגערפ --? ןליגניא ןעמוקרָאפ רשפא ןיוש טעװ טּפשמ רעד --
 .ןגייוש ןצרוק ַא ְךָאנ רעמומ יד

 ...ןכיגניא ,טגָאועג ,ןעװעג רָארוקָארּפ רעד זיא געט יד --
 ןייק םינ ,עקידנשידַאּב קינײװ ןרעדנַא םוצ רענייא ןדייר יז

 ריא ןקוק ןגיוא םלװַאּפ יװ ,שעז רעטומ יד ןוא ,רעטרעװ עקימיונ
 ױז ,טרַאה ןוא קיאה זיא רע .ןײרַא םינּפ ןיא ךַאלּביל ,ךייוו
 ןטקַאװעגּפָא ןיא הרָאּב יד ןיולּב ,ןטיּבעגמוא טינ יז רָאג ,דימּת
 ןרָאװעג ןענייז טנעה יד ןוא ,רעטלע ןעזעגמיוא ןופרעד טָאה רע ןוא
 ,ןגינעגרַאפ ַא סעּפע םיא ןפַאשרַאפ ריא ךיז טסולגרַאפ .רעטייוו
 טימ ,ןָאט ןקיבלעז ןטימ רעטייוװ ךיז יז שרער .ןעיַאלָאקינ ןגעװ ןגָאז
 םינ ןוא עטנַאסערעטניא יג יד ןגעװ טדערעג טָאה יז ןללעװ
 י } .םימש יד קידנטייּב טינ ,ןֿכַאז עקיטיוג

 ...ןעזעג ךיא ּבָאה ןוז:ףיוט ןייד --
 .וטׂש ַא טימ ןניוא יד ןיא ריא קוק ַא סַאזקרעמפיוא לװַאּפ טוט

 ,םינּפ ןטלפוטשעג םיַאלָאקינ םיא ןענָאמרעד קידנלעװ .ענַארפ רעמ
 /  ףקַאּב יד רעּביא רעגניפ ןטימ ךיז יז טּפַאלק |

 ַא ןֿכיגנא טעװ ,לגניי רעד ,טנוזעג יא רע ,הׂשקשִג -
 -עוװש וצ ןסירעג ץלַא ךיז טרע ,טפקנעדעג ...ןעמוקַאּב עלעטש
 : ? טעּברַא רער

 ןוא םָאק ןטימ ריא וצ טלקָאׂש ,ןיימ ריא לװַאּפ טײטשרַאפ
 .ןגיוא יד ןיא לֿפײמש  ןֿכַאלײרפ ַא טימ  טרעפטנע

 ! קנעדעג' ...ןעד יװ --
 טרירעג ,ךיז ןופ ןדירפוצ ,טקידירפַאּב יז טגָאז !טָא ,ונ --

 ,דיירפ  ןייז  ןופ
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 יה קרַאטש ריא רע שקיהד ,ריא טימ ךיז טננעזעג רע .ןעװ
 .טנַאה

 | !רעטומ ,קנַאד ַא --
 רעקיצרַאה ןופ ליפעג ןקידיירפ ןופ טרוכישרַאפ טרעװ יז

 - .ןרעפטנע וצ חוק ןייק קירנעניפעג טינ ,ןיא ,םיא וצ טײקטנעָאג
 .טנַאה ןייז ןקירד ןקידעגייװש טימ יז טרעפשנע ,רעטרעװ טימ

 ךאלטנייװעג טגעלפ לריימ סָאד .ןעשַאס יז טניפעג םייהרעדניא
 ןעזעג ךיז טָאה רעשומ יה ןעו ,געט ענעי ןיא ןענוָאליג וצ ןעמוק
 ,ןעלױַאּפ ףיוא ךיז .ןגערפכָאנ טינ לָאמנײק טגעלפ יז .ןיז ןטימ
 טנעלפ ,םיא ןופ טלייצרעד שינ ןײלַא טָאה רעשומ יד ןעוו ,ןוא
 ןַא טימ רעמומ יד טננענַאּב יז טָאה טציא רעּבָא .טימרעד ךיז ןקיהירפַאּצ ןוא ןיירַא םינּפ ןיא ריא ןקוק םַאזקרעמפיוא ַאשַאפ
 ;עגַארפ רעקואורמוא

 ? םיא ייּב ךיז טרעה סָאװ ,ונ --
 !טנװעג ןיא רע ,השקשנ --
 - +ןבעגעגרעּביא היא טָאה לטעצ סָאה --
 ....םקורעגניירַא קנילפ יזַא םיא ּבָאה'5 ! ךיז טייטשרַאפ --
 ? טנעיילעג טרע --
 ?ךַאלגעמ ןעד יאס ?ואוו --
 =- .לריימ סָאד ליטש  טגָאז -- ! ןסעגרַאפ רָאג ּבָאהי/ ,ָאי --

 ,ריא טניימ יװ ןיא ...ךָאװ ַא ךָאנ ...ךָאװַא .ךָאנ ןטרַאװ רימ ןלעוו
 ?ןייז םיּככמ טעװ רע

 מימ העשומ רעד ףיוא טקוק ןוא ןעמערּב יה יונוצ טיצ יז
 ,ןגיוא עטרעווילגרַאפ

 ---...ןײגקעװַא שעװ רע -- ןײמֿכ ...ןסיװ .ךיא ןעק סָאװ --
 ,ןיגקעװא שִנ רע לָאז סָאװרַאפ -- גנוניימ היא רעטומ יד טגָאז
 ...? ןירעד טינ טקעטש רַאפעג ןייק בוא

 ;ןקחט טנערפ ןוא ּפָאק ןטימ ?סײרטַא טוט .ַאשַאס
 ?ןקנַארק םעד ןסע ןּבעג ןעמ ןעק םָאװ ,שינ טסייו ריא --

 | ,ןסע טעּב רע
 ...רלַאּב ׂשֶא ! ןעמ ןעק ץלַא ,ץלַא --
 ,היא ךָאנ םַאזגנַאל ךיז טזָאק ַאשַאפ ,ךיק ןיא םיױרַא טייג יז
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 ?ךייַא ןפלעה --
 !?ריא טדער סָאװ ...קנַאד ַא --
 סָאד סױרַא טמענ ןוא ןװיוא םוצ ןייֵא ךיז טגיוּב רעטומ יד

 :ריא וצ ליטש טגָאז לדיימ סָאד .לּפעמ
 ...םיוא טרַאװ --
 םיוא ךַאלנייּפ ךיז ןצָאלג ןגיוא יד ,ךיילּב טרעװ םינּפ ריא

 קיטסַאה ןוא םייה שינרעטַאמ םומ ןָא ןּבַײה ןּפיל עמייה יד ןוא
 | : ןעשטּפעש וצ

 !ןייז םיּככמ טינ טעװ רע--סיײװֿפ ...ןטעּב ךייַא .ליװֿפ --
 קימיונ ןיא רע זַא ,םיא טגָאז ,..קימיונ זיא -- רע 1 ןייא םיא דער
 ...יןרעװ קנַארק שעװ רע-- ארומ גָאהכ זַא ...ךַאז רעד רַאפ
 ...םמיטשַאּב טינ ךָאנ ןיא טּפׁשִמ רעד -- ךָאד טעז ריא

 ךיז טכיילג יז .ןדייר וצ רעש יא ריא ןַא קיטנָאק זיא'כ
 ,טגנילק םיֹמְׁש ריא ,טײזַא ןָא טקוק ,םיוא גנוגנערטשנָא טוב
 טסייר ןיא ,ןָא טיצימ עֿכלעװ ,ענורטס ַא יװ ,ךיז קידנקַאהרעּביא
 .רַאפ ּפָארַא טזָאל לריימ סםָאד .רעּביא ןצנַאגניא טֿכירעגמוא ךיז
 5 ןופ דעגנופ יד ןיא ,ןּפיל יד ךיז טסייּב ,סעִיװ יד טרעטַאמ
 .ןקַאנק טנעה עטפייטשעגפיונוצ

 יז טײטשרַאפ ,גנונערפיוא ריא ןופ טקירדרעד זיא רעטומ יד
 טמענ ,ליפעג ןקירעיורט טימ לופ ,טנערענפיוא ךיוא ןיײלַא ,ןוא
 :ליטש טרעפטנע ןוא ןעשַאס םורַא יז

 טינ רע טעװ ,ןײלַא ךיז ץוחַא ,םענייק ...!ערעײמ ןיימ --
 י | !מינ םענייק ...ןגלָאפ

 ,רערעדנַא רעד וצ ענייא טקירדעגוצ גנע ,עדייּב ןגייווש יז
 יד ןעלסקַא עריא ןופ םָארַא קיטכױרָאפ! ַאשַאס טמענ ךָאנרעד
 :רעטיצ ַא טימ טגָאז ןוא טנעה םרעטומ

 ...ןוורעג ...טײקשירַאנ ץלַא זיאוס !טֿפערעג טייז ריא ,..ָאי --
 :טיִשֹּפ טקידנע ןוא טסנרע לָאמַאטומ טרעװ יז
 ...ןטעדנואװרַאפ םעד ןסע ןּבעג רעפעּב רימָאל --
 טגערפעג יז טָאה טעב ןפיוא ןענַאװיא וצ ךיז קידנצעז ןוא

 : ךַאלדניירפ ןוא .קידוועגרָאז:
 ?ּפָאק רעד ייװ קרַאטש טומפ --
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 ןוא ...ןגיױא .יד ןיא רעטסניפ רָאנ ...קרַאטש .ליפוצ .שינ --
 יד ףיױרַא .טמעשרַאפ  טיצ ןוא .ןַאװיא טרעפשנע -- ...טײקֿכַאש ַא
 וצ ַא ייּב יװ ןגױא יד קידנערומשורַאפ ,זלַאה ןרעּניא זיּב ערדלָאק
 רַאפ ןסע וצ ךז טמעש רע ןַא ,טקרעמַאב ַאשַאס .רעייפ ןלעה
 .קעװַא טייג ןוא ךיז יז שלעטש .,ןגוא יד .ןיא .ריא

 .טניפ ,טנָאז ןיא ךָאנ ריא טקיק ,טעּב ןפיוא ךיז טצעז ןַאװיא
 : ןגיױא יד טימ קידנעל

 ..! ענ...ייש ַא --
 ,ענּבירד ןייצ ,עֿכַאלײהפ ןיא עקיטכיל טַאהעג רֶע טָאה . ןגיוא

 .טלעטשעגנייא טינ ךָאנ םיטש יד  ,עטסעפ
 .רעטומ יד טרעלקרַאפ  טנערפ - טלַא ריא  טייז ליפיו --
 | | ,..ןצעּביז --
 ? ןרעטלע ערעייֵא ןענייז ואװַא --
 ?רֿכה ,ריא טקייה יװ ןוא !דעהַא ןוא לוש יד טקידנעעג ..יה ןָא רָאי ןעצ ןופ ןייש ןיִּכ ךיא ןוא ...ףרָאד ןיא --
 קידיירפ ןרעװ רעטומ יד רימּת טנעלפ טרָאװ ןקיזָאדמעד ןופ

 .טרירעג
 :טֿפײמש ַא טימ יז טגערפ
 ? ןסיװ סע ריא טפרַאד סָאװ וצ --
 : טרעלקרעד ןיא טיהנגעלרַאפ ןיא עליו ַא גנוי רעד טגייווש
 ,..לזיירק רעזנוא ןופ טנעדושפ ַא ,ךימ ךיא טײטשרַאפ --

 טלייצרעד זנוא רע סָאה ...ונוא טימ טנעיילעג טָאה סָאװ ,טסייה'ס
 .ַארטסנָאמעד יד ,ךָאד טסייװ ריא ...רעטומ םזָאפַאלװ .לװַאּפ  ןופ
 ;יַאמ ןטשרע ןופ עיצ

 .ןָא ךיז טציּפש ןוא ּפָאק ןטומ קקָאׁש ַא טוט יז
 ןופ ןָאפ יד ןּבייהעגפיױא ןפָא רעמשרע רעד טָאה רע --

 ?צלָאטש ןייז ןוא ,גני רעד ץלָאטש טרעלקרע --! ײטרַאּפ רעזנוא
 .ץרַאה םרעמומ רעד ןיא שיגָאמרַאה ּפָא טגנילק טייק

 ָאד טנלערעג ןַאד ןּבָאה רימ ...ןעוועג טונ ייּברעד ןיּב ךיא --
 וצ ...טצַאלפעג םע טָאה -- ןכַאמ וצ עיצַארטסנָאמעד ענעגייא ןַא
 ..! טוג יױזַא טייז -- רָאיַארעּביא ףיוא רענָא 1 ןעוועג רימ ןענייז קינײװ
 | !ןעז ןיוש טעװ ריא
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 וצ יד קידנעװעקַאמס ,גנוגערפיוא ןופ ךיז טקיטשרַאפ רע
 טפעל ןטימ קידנלָאפ רעטייװ טדער ןוא ,ןשינעעשעג עקיטפנוק
 : ןטפולרעדניא

 ךיוא ויא יז ...רעטומ יד ,ַאוָאסַאלװ ,ךיא ןיימ ,ּטָא זיא --
 םיסנ ..:עקשטיטלַא ַאזַא טגָאװמ ,..ײטרַאּפ ןיא םעד ךָאנ ןיירַא
 ז טישּפ

 םענעגנָא ריא זיא'פ ,רעדנַאנופ טיירּב רעטומ יד ךיז טלֿכימש
 ןוא םענעגנָא .לגניי ןופ רעטרעוץּביױל !עטקיצטנַא יד ןרעה וצ
 ,ךָאה ךיא ןיּב סָאד -- ןגָאז וליפַא ןיוש םיא יז ליװ .םעװקַאּב-טינ
 ןיילַא ךיז וצ טנָאז ןוא ּפֶא רֹעֹּבֶא ךיז יז שלַאה ...זַאװָאכַאלװ
 :לֿכײמש ןקישעמוא ,ךייװ ַא םימ

 ...{רַאנ עשלַא ,וד ךע --
 טנזעג רעֿכיג םָאװ טפרַאד ריא .,..רעמ  רעפעּב טסע ריא --

 -םיוא ןדייר לָאמַאטימ יז שמענ --!ךַאז רעליואו רעד ּבילוצ ןרעװ
 רַאטש טרעדָאפ ךַאז רעזנוא -- .םיא וצ ןייֵא ךיז טגיוּב ןוא טגערעג
 יד טימ ..,לּכש ןכַאלטנרָא ןַא ,ץרַאה ןיירַא ,טנעה עגנוי ,עק
 ,ויּב ןיא םָאװ ץלַא ןעמוקייב יז טעװ יז טומ ,יז טּבעל תוחוּכ
 ...ךַאלסעה

 שיממּברַאה עטכייפ ַא ןיירַא טַיײװ רעמיצ ןיא ,ריט יד יז טנפע'ס
 .עכַאליײרפ ַא ,עטלטוררעצ ַא ,עיפָאס ןײרַא טמוק'פ ןוא טלעק עק

 העכײרַא ךָאנ םינתח יװ ,ךָאנ רימ ןפיול סענָאּפש יד +
 טַאמ סָאװ ,ונ ...ןגָארטּפָא ךיז ףרַאד'מ  טרָאװנרע ןיימ ףיוא ,הלּכ
 ַאשַאס ?ַאנװָאלינ ,ןעלוַאּפ טימ ךיז טרעה םָאװ ? םוג ?ַאינַאװ ,ריא
 : ?ָאד זיא

 טינ טרַאװ ,ןגַארפ טיפ יז טיש ,סָאריּפַאפ ַא קידנרעֿכױהרַאפ
 ןמימ גנוי םעד ןוא רעמומ יד שלטרעצ ןוא ,סרעפטנע ןייק ףיוא
 טלכיימש ,ריא ףיוא טקוק רעטומ יד .ןגױא עיחג יד ןופ קילּב
 | :טרעלק ןוא ךיז ןיא

 עטונ ןשיװצ ...ןטײל ןשיװצ שטנעמ ַא ךיוא ךיא רעװ טָא --
 ! ןשטנעמ

 :טנַאז ןוא ןענַאװיא רעּביא וצ רעדיװ ךיז טגיוּב יז
 יב !עלענח ,טניזעג טייז --
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 עיפָאס טלייצרעד ןטרָאד .רעמיצ:סע ןןוא םױרַא טייג ןוא
 : : ןעשַאס

 ! ןרַאילּפמעזקע טרעדנוהיירד קיטרַאפ ןיֹוׁש זיא ריא  ייּב --
 --טָא ...! טעּברַא אזַא ןופ ןגָאלשסױרַא תוחוּכ יד ןֹופ ךיז שעװ יז
 ןנעק וצ קילג סיורג ַא זיאס ,ַאשַאס ,טסייוװ ריא ! טייקשידלעה ַא
 ...ייז טימ ןטעּברַא ,ןשטנעמ ץניזַא ןשיוװצ

 .לריימ סָאד .ליטש טרעפטנע - !ָאי --
 :רעמומ רעד וצ טגָאזעג ץעיפָאס םָאה יט וצ טנוװָאניא

 רָאד םעד ןכוזַאּב רעדיװ ,ַאנװָאלינ ,שמרַאדַאּב טלָאװ ריא --
 ?ןעװ !עשז:סָאװ ,ונ --
 ?ריא טנעק -- םוהַא יירד גָאט ַא ןיא .--

 ,..מוג -- 
 .טסָאּפ טגניד -- .ליטש יַאלָאקינ טַאר -- ! ןרָאפ טפרַאד ריא --

 רעקסלָאקינ ךרוד ,געװ רעדנַא ןַא טומ רָאנ ,שרָאפ ןוא דרעפ
 ...עדניימעג

 םיא טדיילק סָאד .ךיז טערַאמרַאפ ןוא ןגיװשטנַא טרעװ רע
 קורדסיוא ןקיאוה הימּת םעד ןייפ=טינ ענדָאמ  קידנטייּבמוא | ,שינ
 .םינּפ ןייז ןימ

 זוא -- רעטומ יד טקרעמַאּכ --!טייוו זיא רעקמלָאקינ ךרוד --
 | ...רעייט וצ זיא דרעפ ןעגניד

 ללכּב ןיּב ךיא -- .יַאלָאקינ רעטייוו טדער -- ...טיטשרַאפ ריא .--
 ,ןטסערַא ןיוש ןעועג ...קיאחמוא זיא ןטרָאד .העיסנ רעד ןגעק
 טלָאװ'מ ...קיטֿפױרָאפ ןייז ףרַאד'מ ,טּפַאכעג ןעמ טָאה רערעל ַא םעּפע
 ...ןטרַאװרעּביא טפרַאדַאּב רשפא

 ?ַאלװ לֿכײמש ַא טימ טגָאז -- ! ןדיימסיוא טינ ןעמ ןעק סָאד --
 ?טינ טנינייּפימ ,ךָאד .טגָאז ריא -- .עווָאס

 :טקרעמַאּב ןיא שימ ןרעּביא רעגניפ יד טימ  טּפַאלק .עיפָאס |
 גנודניּברַאפ .עקידנעטש ַא ןטלַאהוצנייא .קיטֿכיװ .זיא  זנוא --

 ,ןרָאפ וצ ארומ םינ טָאה ריא ...רוטַארעטיל ןטײרּפשרַאפ םייּב
 .לָאמַאטימ . יז טנערפ --?ַאנװָאליג

 .טקידילַאּב ךיז טליפ רעטימ יד
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 ךיא ּבָאד לָאמ ןטשרע םעד 1 טַאהעג ארומ ןעד ךיא ּבָאה ןעוו --
 טינ טקידנע יז--...טציא .ָאד ןיא ...דחּפ ןָא ןָאמעג ךיוא סע
 טָאה'מ ןעװ ,לָאמ סכַאלטיא .ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ןוא ץַאז םעד
 ,םעװקַאּב ריא ןיאמו יצ ,ארומ טינ יז םָאה יצ ,טגערפעג יז
 ןגַארפ עניוזַא ןיא היא ךיז טָאה -- םנעי יצ ,סָאד ןָאמ ןעק יז יצ
 ןקה ןשטנעמ יד זַא ,טֿפורעג ריא ךיז טָאה'ס ,השקּבַא טרעהעג
 ןשיװצ יװ ,שרעדנַא ריא וצ ךיז ןעיצַאּב ,ךיז ןיפ שייז ַא ןָא ּפָא יז
 =נוזַאּב ,געט ןעמוקנָא ןגעלמ'ס ןעװ ןוא .ןרעדנַא םוצ רעגייא ךיִז
 םימ ןקיאוהמואַאּב יז לסיּבַא הליחּתכל יז ןנעלפ ,עקיטכיו םרעד
 רעּבָא ,גנונערפיוא ןופ סולפרעניא ןוא- גנַאג ןקיטסַאה רעייז
 טפוטשעג ,ץרַאה סָאד ןיא ,למוט ןיא ןעיצנײרַא ךיז יז טגעלפ דלַאּב
 ןַא טימ ןליפנָא ךיז טנעלפ ,קיםעג טימ ךייר ,ןקוחדנייא יד ןופ
 -רעביא יז טָאה גנומימש ַאזַא ...טעּברַא ךָאנ טשרוה ןקיטכיזרעפייא
 םענעגנַאמוא רעמ ךָאנ היא ןיא רעּבירעד ןוא גָאט םעד טּבעלעג
 .עגַארפ םעיפָאס ןעוועג

 ךיא סייוװ ...ארומ גָאה'ֿכ יצ ,ךימ ריא טנערפ טקיזמוא --
 וצ ארומ םָאװ שינ ּבָאהיֿכ -- .ץ'פיז ַא טימ ןדייר יז טמענ --!םָאװ
 ּבָאד סָאװ ןוא ..,סעּפע ןגָאמרַאפ סָאװ ,ענעי ןּבָאה ארומ ...ןּבָאה
 ארומ ...טַאהעג דחּפ ךיא ּבָאה ןגעװטענייז ןופ ...ןוזַא זיולּב ? ךיא
 שעװ ןגינייּפ -- ךיז רַאפ ןוא ...ןגינייּפ םיִג םיא לָאז'מ ,טַאהעג
 ?עשזסָאװ זיא ,טינ ךָאד ןעמ

 ,עיפָאס סיוא טיירׂש --! טקידילַאּב ךיז טָאה ריא .--
 םינ ךיז ריא טנערפ ןרעדנַא םעד רענייא םָאװ ,זיולּב ...ןייג --

 ,..ארומ טָאה'מ וצ ,ךָאנ
 ןָא רעדיװ ייז טוט ,ןלירב יד ּםָארַא קיטסַאה טמענ יַאלָאקינ

 .ןירַא םינּפ ןיא רעטסעווש רעד קוקַא סַאזקרעמפיוא טוט ןוא
 , ןופרעד טנערעגפיוא טרעװ ַאוָאפַאלװ ,טייהגנעקרַאפ ןיא ןגייווש עלַא
 ןגָאז סעּפע יז קידנלעװ ,לוטש ןופ ףיוא קידליש ךיז טּביױה יז
 ;ליטש שעּב ןוא טנַאה ריא עיפָאק טרירַאּב

 !ןָאמ טינ לָאמנײק רעמ סע לעװֿכ ....רימ טקידלושטנַא --
 םורַא טונימ עֿכַאלטע ןיא ןוא רעדנַאנופ ךיז טכַאל רעמומ יד

? 
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 ןיא העיסנ רעד ןגעװ קינייא ןוא טגרָאזרַאפ יירד עקַא ןיוש ןדייד
 ,ןרָאד

 צצ

 ןיא טלסיירטעג העטומ יד ןיוש ךיז טָאה ןגרָאמירפ ןפיוא .!
 ןופ טצענעגפרוד ןעװעג זיא סָאװ , געװ ןרעּביא ןגָאװ-טסָאּפ ַא
 רעקיטש ,טניװ רעטֿפײפ ַא ןזָאלּבעג טָאה'ס .סנגער עקיטסּברַאה יד
 העד ףיוא קידנציז ,ןַאמרופ רעד ןוא . ,ןגיולפעג ןענייז עטָאלּב
 ,טגָאלקַאּב טרעלקרַאפ ךיז טָאה רוא וצ טרעקעגמוא בלַאה עיגלעק
 :זָאנ ןרעטנוא קידנדייר

 ,עשו-סָאװ ,םע טסייה ,רערורּב םוצ ,םיא וצ ךיא גָאֹז --
 ..ןלייש ןעמונעג ךיז רימ ןּכָאה ! ןלייט ךיז רימָאל

 טיירׂש ןֹוא ררעפ עקניל סָאד שטייּב ןטימ ץימש ַא טוט רע
 ;ןייּב םיוא

 !ןײרַא ןעמַאמ ןייד ןיא היה ַא ,ליפש !ָא ...ָאנ --
 עליה יד רעּביא טגרָאזרַאפ ןזיירּפש ןּבָאר עקיטסּברַאה ,עטעפ

 יד .טניװ רעד ייז ףיוא ןָא טילמ ףייפ ןטלַאקַא  טימ  ,רעדלעפ
 "נאנומ יז רע טזָאלּב ,ןטיז יד טניװ םוצ םיוא ןלעטש ןבָאר
 רעטנוא ךיז יז ןּביג ןַאד ,םיפ יד ןופ יז טפרַאװ ,ןעלגולפ יד רעד
 ןעילפ ןוא ןעלגילפ יד טימ ןליופ .ךָאפ א ןעוט ,טגיװ ןופ חוּכ םעד
 .טרָא םעיינ ַא ףיוא רעּבירַא

 וצ ,ךיז ָאשינ -- ךיא עז -- ...טרַאנעגּפָא ךימ רע טָאה ,ונ --
 .ןַאמריפ רעד טדער -- ...ןעמענ וצ םָאװ

 ןצרַאה ןיא ,ףָאלש ןכרוד יװ ,רעמרעװ ענייז טרעה רעמומ יד
 ריא רַאפ טפַאש ןורכז רעד ,קנַאדעג רעמוטש ַא ריא ייּב שסקַאװ
 , ןרָאי עטצעל יד רַאפ עטּכעלעגפריד ,ןשינעעשעג ןופ ייר עגנַאל ַא
 ךיז טָאה רעירפ .ךיז םוטעמוא יז טעז ,ייז קידנקוקפרוד ,ןוא
 ןעמעװ ךרוד טסואוַאּכמוא ,סנטייוורעדנופ ץעגרע טיוּכעג ןּבעל סָאד
 ןיא ריא רַאפ ןָאטעג ליפ טרעװ טציא טָא ןוא ,םָאװ בילוצ ןוא
 ַא ריא ייּב םױרַא טפור סָאד ןוא .ףליה ריא טימ ,ןגיוא יד
 ןופ טייהנדירפוצ ןוא ךיז וצ יורטוצמוא ןופ ליפעג טרעטנָאלּפרַאפ
 ...ןייּפ ןליטש ןוא תוקפס ,ךיז
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 למיה ןרעּביא ,גנוגעװַאּב רעמַאזגנַאל ןיא ךיז טגיװ םורַא ץלַא
 ,סנקלָאװ עיורג ,ןרעדנַא םעד רענייא קידנגָאירעּביא רעווש ,ןעמיווש
 =:עלקָאש ,רעמייּב עטֿפײפ יײּברַאפ ךיז ןגָארט געו ןשייז עדייּב ןופ
 ,רערלעפ רעדנַאופ ךיז ןעיײג םורַא ,ןציּפש עקיוה יד טימ קיד
 ײנַאג רעד יװ ,סיוא טעזפ ,ךיז ןעמיוושעצ ,ןעלגיה סױרַא ןמערט
 .סקיטיונ ,סטייװ סעּפע ןגעקטנַא טלייאעג טלָאװ גָאט רעטנומ העצ

 יה ןופ ןעננילק סָאר ,ןַאמרופ ןופ םיטש עקידנפייפ) םָאד

 ךיז ןסיג טניװ ןופ ןענרָאש ןוא ןפייפ עטֿכױפ סָאד ,ךַאלקעלנ
 -עג ןיא סָאװ ,לֿפײט ןקידנעלגנעלש ,ןקירעטיצַא ןיא .ןעמַאזיצ
 -עג ןיא טפַארק רעקיטרַאנײא ןַא טימ הלעפ ןרעּביא ןעמואווש
 ...ןעקנַאדעג טקעװ

 ...!ןיוׁש סע ןיא יזַא ...גנֶע ךיוא ןדעצןג ןיא זיא ןֿכײר ַא --
 .םיג םיא טימ ןיא עװטסלַאשטַאנ יד ...ןדיינש ןעמונעג הע טָאד
 .עינלעק רעה ףיוא ךיז קידנעלקָאש ,ןַאמרופ רעד טיצ -- ...הניירפ

 טנַאּפשעגּפָא רע טָאה ,עיצנַאטס רעד ףיוא ןעמוקעג זיא'מ ןעוו
 רעוָאלפגנונעּפָאהפַא טימ רעטומ רעֶד) וצ טגָאזעג ןוא הרעפ יד
 ; םיטש

 ...סּפַאנש ַא ףיוא שטָאֿפ ...רענעצ ַא ןּבעגעג רימ טסלָאװ --
 טנַאה רעד ףיא גיװַא יז טוט דע ,ענטמ יד םיא יז שיג

 | :רעטומ רעד עידומ ןָאט ןּבלעזמעד םימ זיא ןוא
 --ייוצ רַאפ ןוא ,םּפַאנש ַא ןֿכַאמ ךיא לעװ  יירד רַאפ --

 יי ...םיורּב לקיטש ַא

 רעמומ יר ןיא ,טליקרַאפ ןוא טרעטַאמרַאפ ,גָאט ןּבלַאה ךָאנ
 ,הינסֿכַא רעד ףיוא קעװַא ,עדָאקסלָאקינ ףרָאד ןפיורג ןיא ןעמוקענ
 םעד קידנלעטשקעװַא ,רעטסנעפ םייּב טצעזעג ךיז ןוא יימ ןמעעג
 ךיז טָאה רעטסנעפ ןֿכריד .לקנעּב ןרעטנוא ןַאדָאמעשט  ןרעווש
 םענעטַארטעצ ַא טימ טקעדַאּב ,ץַאלּפטקרַאֿב רעניילק רעד ןעזעג
 :לקנוט ַא -- גנוטלַאװרַאפ-עדניימעג יד ,וָארג עטלעגרַאפ ןופ ךיּפעט
 ַא טציז קינַאג ןפיוא .ךַאד םענעגנַאהעגפָארַא ןַא טימ זיוה .יורג
 ןוא דמעה ןייא ןיא דרָאּב רעגנַאלַא םימ רעיױּפ רעטַאװעֿכילּפ
 .מוא קידנעלסיירט .ריוח ַא טייג זָאהג ןרעּביא .עקלויל ַא טהעֿכױה
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 ןָא עדרָאמ רער טימ ךיז הע טּפַאלק ,ןרעוא יד טימ .ןדירפוצ
 .פָאק ןטימ טלקָאש ןוא דרע'רד

 רענייא קידנּפוטשנָא ךיז ,םקנלָאװ ןעמיווש ןסַאמ ערעטסניפ ןיא
 טֿכודס ,שערַאמנרַאפ ןוא קיטעמוא ,ליטש זיאפ ...ןרעדנַא ןפיוא
 ...ןגרָאּברַאפ ,ןטלַאהַאּב ץעגרע ךיז טָאה ןּנעל םָאד ,ךיז

 ,(* קינדַאירוא ןַא קידנריּפָאלַאג ץַאלּפ םוצ וצ טיר גנולצולּפ
 ,ןוא (** טסָאלָאװ ןופ קינַאג םייּב דרעפ ןלענ םעד ּפָא טלעטש
 .רעױּפ ןפיוא ןעיירש רע טמענ ,"עקיַאגַאנ, רעד| טומ קידנֿכָאמ
 -רעו ןייק רעּבָא ,ןָאלג ןכרוד רעטסנעפ ןיא ךיז ןמייר תוליק יד
 יד םיוא םיצ ,ךיז טלעטש רעױּפ רעד ...שינ ןעמ טרעה רעמ
 טגנירּפש קינדַאירוא רעד .טייװ ףיוא ץעגרע ןָא טזייװ ,טנַאה
 טפרַאװ ,םיפ יד ףױא לקַאװַא ךיז טוט ,דרע'רד ףיוא ּפָארַא
 טנעד עדייּב םומ ךיז קידנּפַאֿפנָא ןוא םעצייל יד רעיוּפ םעד וצ
 ןוא קינַאג ןפיוא ףיֹרַא רעװש ,רע טרעטעלק ,ןשטנערַאּפ יד ןָא
 ...טסָאלָאװ ןופ ןריט יד ןיא ןדנואוושרַאפ טרעװ

 טימ פאלק ַא לָאמ ייװצ טוט דרעפ רעד .לישש טרעװ רעדיװ
 ןַײרַא טייג רעמיצ ןוא ...ררע רעֿכײװ רעד רעּביא םעטיּפָאל יד

 .דניירפ ןוא ּפָאצ ןלעג ןצריק ַא טימ ,עלעדיימ קידנפקַאװרעטנוא ןַא
 טנָארט  ,ןּפיל יד ןסיּברַאפ .םינּפ ןקידכעלייק ןפיוא ןגיוא עֿפַאל
 עטשטיינקעגנייַא טימ ץַאט ןסיורגַא טנעה ענעגיוצענסיוא יד ףיוא יז
 קידנעלקָאש ,ךיז טגיינרַאפ ןוא םעפעג טימ טלעטשעגנָא ,ןטנַאק
 .ּפָאק ןטימ ךַאל-ניירפ

 .רעמומ יד ךַאלדניירפ טגָאז --!המכח ,טנוװָאנ טוג --
 !רָאי שוג --
 , יט וצ סעפעג ןוא רעלעט יד שיט ןרעביא קידנלעטשרעדנַאנופ

 :קידעּבעל עידומ להיימ םמָאד גנולצולפ זיא
 ! םיא טריפ'מ ...טּפַאֿפעג ןעלוג ַא ןעמ טָאה טשרָאקָא --
 | ? ןעלזג ַא רַאפ סָאװ --
 ,..םינ  םייוװ'ֿפ --

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא גנַאר רעשיאײצילָאּפ ַא (*

 .עדנײמעג רעשיפרָאד רעד ןופ גנוטלאװרַאֿפ יד (**
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 ? ןָאטעג םניזַא רע'ט סָאװ --
 ףרעהעג רָאנ נָאה3 -- .לדיימ סָאד רעּביא טרוח -- טינ סיײװ'ֿפ .-- ==

 ןפָאלעגקעװַא ןיא טסָאלָאװ ןופ שזורטס רעד ...טּפַאֿכעג טָאה'מ --
 ...! ןייש טריפימ ,טפַאֿכעג -- ןעירשעג רע טָאה ,(* יָאװָאנַאטס ןֿכָאנ

 ןזײװַאּב ץַאלּפ ןפיוא-- העטסנעפ ןיא קֹוקַא רעטומ יד טוט
 .רַאפ--ערעדנַא ,דילָאס ןוא ךַאלעמַאּפ ןעייג ערעדנַא .םירעייּפ ךיז
 םָא ךיז ןלעטש יז .ךַאלצלעּפ יד ,קידנעייג קיטסַאה ,ןעיליּפש
 ...סקניל ףױא ץעגרע עלַא ןקוק ןוא טסָאלָאװ ןופ קינַאג םייּב
 ...ליטש ענדָאמ ןיא'ס

 סױרַא טפיױל ןוא סַאנ ןיא קוקַא ךיוא טֹומ לדיימ סָאד
 טומ רעטומ יד .ריס יד ךיז רעטניה קידגקַאהרַאפ ,רעמיצ  ןופ
 רעד רעטנוא רעפימ ןַאדָאמעשט םעד רעטנורַא טקור ,רעשיצ ַא
 רעד וצ ךיז יז שזָאל ,ךוט יד ּפָאק ןפיוא קידנּפַאכפירַא ,ןוא קנַאּב
 קשה םעד קידנטלַאהנייא ,ךיז קידנטלַאהנייא ,ךיז קידנלײַא ,רימ

 ...טנַאלעגמורַא לָאמַאטימ יז טָאה סָאװ ,ןפיול ,רעקיטסַאה ןייג וצ |
 ריא טלעק עפרַאש ַא טָאה ,קינַאג ןפייא סיהַא זיא יז ןעװ

 ,ךיז טקיטשרַאפ יז ,טמורּב ןיא ,ןגיוא יד ןיא ןָאטעג ּפַאלק א
 יד ,ןיּבייר טייג סַאג ןטימנוא-- ןעמונעגּפָא ריא ןרעװ טיפ יד
 (*,"סיקסטָאס, ייווצ ןזיירּפש טייז ייּב טייז ,ןטניה ףיוא ןדנוּברַאפ טנעה
 םייּב ןֹוא ,דרעירה ןָא סנקעמש יד טימ) קומעמֿכיילג קודנּפַאלק

 שעגייווש מרַאװ ןוא ןשטנעמ םלוע ןַא טייטש טקָאלָאװ ןיפ קינַא
 . | .טייהרעקיד

 טינ רעמומ יד טיר ,ךַאזנייק ןקידנּפײרגַאּב יג  ,ןגָאלשרעד
 יד רעּבָא ,םיטש ןייז שרעה יז ,סָאװ טדער ןיּבייר -- ןגיוא יד ּפֶא
 שיצ ,רערעטסניפ דעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןָא ןדניװשרַאפ רעטרעוו
 ...ןצרַאה היא ןופ טייקטסוּפ רעקידנרעט

 טייטש קינַאג םייּב -.םעטָא םעד ּפָא שיצ ,ףױא טכַאװ יז
 םִא םינ ךיז טסייר ןוא דרָאּב רעלעה ,רעטײרּבַא טימ רעיא
 ךיז קידנּניר ןוא .קיהנטמוה .םינּפ ריא ןופ ןגייא עיולּב ענייז טומ

 ,גנצר רעשיאײצילָאּפ רערעכעה ַא (+

 ,גנאר רעשיאײצילָאּפ רעקירעדינ ַא (**



 -עג טרעוװלגרַאפ יװ קערש ןופ ןענייז םָאװ ,טנעה יד םומ זלַאה יד
 :תֹוחוּכ עלַא קידנעגנערטשנָא ,םיא יז טגערפ ,ןרָאװ

 ?םניױזַא .ָאד זיא סָאװ --
 .םִא ךיז טרעק ןוא רעױּפ רעד טרעפטנע-- ...טעז--שָא ר

 .ייּברעד ּפָא ךיז טלעטש ןוא רעיױּפסַא ךָאנ וצ טייג
 טסקַאװ םלוע רעד .םלוע םייּב ּפָא ךיז ןלעטש םיקסטַאפ יד

 טניּבייר ךרוד לָאמַאטימ ךיז טגָארט םיא רעניא ןוא ,ליטש רעּבָא ךיג
 : םיטש עטֿפידעג

 ,ךַאלטעלּב עתמא יד ןופ טרעהעג טָאה ריא ! ענוװַאלסָאװַארּפ/ --
 --? ןּבעל ןשירעיוּפ רעזנוא ןגעװ ןּבירשעג תמא םעד טָאהימ עכלעוו ןיא
 ןיא יז ךיא ּכָאד םָאד ...ךיא הייל ךַאלטעלּב יד טָא רַאפ טא
 ! טײרּפשרַאפ קלָאמ

 טגנילק םישש ןייז ...ןעניּביר םורַא רעגנע שלגניר םלוע רעד
 .רעטומ יד םיוא טרעטכינ םָאד ,ךיילג ,קיאוה

 םעד טייז ןיא קידנּפימש ,רעױּפיַא ליטש טנערפ --טטרעה --
 םעד ףיוא רענעי טּבױה דעפטנע ןַא ןָא .ןגיוא עיולב יד טימ רעױפ
 רעד .ןיירַא םינּפ ןיא רעטומ רעד קוקַא רעדיװ טוט ןוא ּמָאק
 ,רעגניי יא רע-- קילּב ַא ריא ףיוא ךיוא שמרַאװ רעיוּפ רעטייווצ
 ןרַאד ַא ןוא דיָאֹּב רערעשסניפ דערעטישַא טימ ,העטשרע רעד יװ
 ךיז ןקור ךָאנרעד ...ךַאלקנירּפשרעמװ טימ טלקנערּפשעג  ,םינּמ
 | | ,קינַאג ןופ טייז ַא ןָא ּפִא ערייג

 .רעמומ יד קידנליװ טינ טקרעמַאּב -- ! ארומ ןבָאה --
 קינַאג ןכױה ןיפ .טפרַאשרַאפ םרעװ םײקמַאזקרעמּפיוא ריא

 ןצרַאװש ,םענעגָאלשרעד קששיוָאנַאװיא ליאַאֿכימ רָאלק יז שעז
 ,ריא ךיז טליװ ,ןגיוא ענייז ןופ ץנַאלג ןסייה םעד טקרעמַאב ,םינּפ
 .ץיפש יד ףױא ףױא ךיז יז טּביױה ,ןעורעד ךיוא יז לָאז רע
 .ולַאה יד םיא וצ םיוא טיצ ןוא רעגניפ

 יױרמוצמוא טימ ,שערַאמנרַאפ םיא ףױא ןקוק ןשטנעמ יד
 וצ ןיא םלוע ןופ ןעייה עטשהעטניה יד ןיא זיילּב .ןגייווש ןוא
 .ןדייר טקיטשרַאפ ַא ןרעה

 -- .םיטש רעטסעפ ,רעלופ ןייז טימ ןיּבייר טדער -- ! םירעיוּפ --
 יז רַאפפ טציא לעװ ךיא ...ןעיורטעג ריא טלָאז ךַאלטעלּכ יד
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 .עג ,ןגָאלשעג ךימ טָאה'מ ,ןייז ֿבירקמ טוט םוצ זיּב ךיז רשפא
 ןוא ןעמונעג ייז ךיא ּבָאד ואו -- ןגירקסױרַא טלָאװעג = ,טקינײּפ
 טָא טייװ ...!ןריילרעד ץלַא ךיא לעװ ...ןגָאלש ךָאנ  טעװ עמ
 רַאפ ףרַאד תמא רעד טא ,תמא רעד טגיל ךַאלטעקּב יד ןיא
 !סָאװטָא ...טיורּב יװ רערעיט ןייז זנוא

 ןופ רעגייא םיוא ליטש .שיירש --1סע רע טהער סָאװ וצ --
 טרעפטנע ןגוא עיולּב יד טימ רעיוּפ רעד .קינַאג םייּב םירעיוּפ יד
 : םַאזגנַאל

 ,ןייז טינ ןלעװ ןטיומ ייווצ -- סנייא ץלַא ןיֹוׁש זיא טציא --
 ...ןדיימוצסיוא טינ יא םענייא

 :עגנָא ,םירק רעד ןופ ןקוק ,ןגייוש ןוא ןעייטש ןשטנעמ יד
 סָאװ ,סנױזַא םעּפעי טגיל ,ךיז טכוד ןעמעלַא ףיוא; : טערַאמֿפ
 - .ןעמעלַא םע טקירד ךָאד ןוא ,ןקרעמַאּב םינ ןעק עמ

 ךיז קידנעלקַאװ ,ןוא קינדַאירוא רעד ךיז טזײװַאּב קינַאג ןפיוא
 :םישש רערוּכיש ַא טימ רעדנַאנופ ךיז רע שעװער ,םיפ יד ףיוא

 | | ? ןטרָאר סע טרּכד רעװ --
 רַאפ ןעניבייר ןָא טּפַאֿ ,קינַאג ןופ ּפָארַא ךיז טלקייק רע

 :רע  טיירש ,רעהַא ןוא ןיהַא ּפָאק ןייז קידנסייר ןוא רָאה יד
 ...וד ...רעּכעל רעשישניה ,סע טסהער וד --
 רעטומ יד .ןעשזדוה טמענ ,לקָאׁשַא ךיז טוט םלוע רעד

 טנָארטרעד רעדיװ ןוא .ןייּפ ןזָאלטלַאמ ןיא ּפָאק םעד פָארַא טוָאל
 | :םיטׁש םניּבייר ךיז

 | | ..:ןשטנעמ עטיג ,שעז ,טֶא --
 -יא םַאלק ַא םיא טוט קינדַאירוא רעד -- ןייז לָאז קיטש --

 טימ םוצ ַא ,םיפ יד ףיוא ;לקַאװ א ךיז טיט ןיּבייר .רעיוא ןרעּב
 : ןעלסקַא יד

 ןעמ יװ ,טניניפ'מ ןוא ןדנוּבעג ךייַא ןעמ טָאה טנעה יד -+/
 ...ליוו

 קידנעגנירּפש -- ! רעדנַאניפ ךיז טייג 1 םיא טריפ !םיקסטָאפ --
 שמיוטש שיילפ לקיטש ַא רַאפ טייק ןפיוא שנוה ַא יװ ,ןעניּבייר םורַא
 ןיא ,טסירּב ןיא ,םינּפ .ןיא ןטסיופ יד טומ קינדַאירוא רעד םיא
 | ,..ךיֹּב
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 -םלוע ןופ םיוא ץימע טיירש --! שנ גָאלש --
 .םיטש עמייווצ ַא רעטנוא טלַאה --? םיא ושסגָאלש ססָאװ --
 ןוא ןגיוא עיו לּב יד טימ רעיוּפ/ רעד טנָאו -- ! ןייג רימָאל --

 | .ּףָאק ןטימ ךַאמַא טוט
 רעטומ יד ןוא עטסָאלָאװ םוצ קעװַא שינעלייַא ןָא ןעייג עדייּב

 *דַאירוא רעד -- ּפָא רעטכיול טצפיז יז ,קילּב ןטוגַא טימ ייז טײלנַאּב
 ,ןטרָאד ןופ .ןוא קינַאג ןפייא ןפָאלעגפױרַא רעווש רעדיװ זיא .קינ
 ןעירשעג דליװ ,טסיופ ןטומ קידנעשַארטס

 ...םייה'כ ! םיא טריפ דעהַא --
 --טימש עקרַאטש ַא םלוע ןיפ ךיז טרעהרעד --! שינ ףרַאדימ -- 

 עױלּב יד טימ רעיפ רעד טדער סָאד ןַא ,טײטשרַאפ רעמומ יד
 ןוא ןריפקעװַא ןיהַא םיא טעװ'מ ..!רעדירּב ,טינ טזָאלרעד -- .ןגיוא
 ?םױרַא זנוא ףיוא ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא ...טוט םוצ זיּב ןענעגרה
 שזָאלרעד ...שעגרהרעד ןּבָאה םיא ןלָאז ,סע טסייה ,רימ ...ןפרַאװ
 ...רעדירּב ,טיג

 ןעד ריא טעז -- .םיטש םעליַאֿכימ עשודוה ַא טומ--! םירעיוּפ -+
 ,ךייַא שלזנַאּבמ יװ ,טינ ןעד היא טײטשרַאפ ,ןּבעל רעיא טינ
 ,ךייא ףייא ךיז טציטש ץלַא ?טולּב רעייא טקנירט עמ ,ּפָא טרַאנ'מ
 חוּכ רעצנַאג רעד ...דרע רעד ףיוא הוּכ רעטשרע רעד טייז ריא
 סָאד -- רעגנוה ןופ ןרנּפ ? ריא טָאה טפער ַא רַאפ סָאװ ןוא ...רעריא
 ...!ערעייא לער עקיצנייא  סָאר זיא

 רענייא קידנקַאהרעביא ,ןעיידש לָאמַאט םימ ןעמענ םירעיוּפ יד
 .ןטייווצ םעד

 ...! קיטפור טרער ששנעמ רעד --
 : .?יָאװָאנַאמס רעד זיא ואװ !יָאװָאנַאטכ םעד טפור --
 ...ןעגנערּב םיא ןטירעגקעװַא זיא קינדַאירוא רעד --
 ? רערוּכיש ַא ? ןטירעגקעװַא רע זיא או --
 ...ןפור עװטסלַאשטַאנ ךא רעזנוא שינ --
 ,.העכעה ץלַא טרעװ ,שסקַאװ למוט רעד

 ...ןוָאל טיג רימ לע ג גָאלש ! ףייר
 ?ַא ?טֿכַאמעגנָא וטסָאה סָאװ --
 ...טנעה יד רעדנַאנוּפ םיא םדניּב -י
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 ...רעדירּב ,שינ ףרַאד'מ --
 ?סנייזַא טרָאד יא סָאװ ...ןדניּברעדנַאנופ --
 | +.! ןיפרעד סיױהַא טינ זייּב ןייק קָאז'ס ...טעז --
 ;נילק ןוא טסעפ ןיּבייר טדער --!טנעה יד רימ ןעיירד'פ --

 -עיּפ ,ןפױלטנַא טינ לעװ'כ -- .ןעמיטש עלַא קידנֿכליהרַאפ ,קידנעג
 רימ ןיא ..ןטלַאהַאּב םינ ךיז ךיא לעװ תמא ןיימ ןופ !םיר
 ...םע טּבעל

 .ײשרַאמ ןיא םליֵש ןיפ ּפָא דילָאס ןעײג ןשטנעמ .ץֿפַאלטע
 ,םעק יד טימ קידנעלץָאש ,ליטש קידנסעימשכריה יז ,ןטייז ענעד
 ןוא ןשֿכעלש ףיונוצ ךיז ןפיול רעמ ץלַא רעּבָא .. ,ןכַאל ערעדנַא
 ,ךיז ןֿכָאק יז ...ןשטנעמ  עטנערעגמיוא ,ענעגָאטעגנָא קירנ פח

 יװ ,ייז ןשיװצ טייטש רע ןוא ,ןעניבייר םורַא םיוש רעלעקנומַא |
 ,ןוא םָאק רעּביא ןּביוהעגפײא טנעה יד ,דלַאװ ןיא םירושי ָאלנַא
 :םליע ןיא ןיירַא רע טיירש ,ייז טימ קידנֿכַאמ

 רענייא ןפרַאד ןײלַא רימ ! קנַאד ַא ,ןשטנעמ עטוג ,קנַאד ַא --
 ? ןפלעה זנוא שעװ העװ !סָאװטָא ...ןעירפַאּב טנעה יד ןרעהנַא םעד

 ,טנַאה יד ףיוא העדיװ טּכױה ןיא ררָאּב יד םיוא טשיװ רע
 .עטקיטולּכעצ ַא .ןצנַאגניא

 ...תמא ןרַאפ ןסָאגרַאפ ...טולּב ןיימ זיא טא --
 יז ןעק ררע'רד ןופ הֹעּכָא ,קינַאג ןיפ פָארַא טייג רעמומ יד

 ףױא ףױרַא רעדיװ יז טייג ,ןעז טינ םלוע ןשיװצ ןופ ןעליַאלימ
 סקידיירפ-רָאלקמוא םעפע ןוא םייה היא זיא ןצרַאה ןיא .ּפערט יד
 .ןמרָאד  טרעטיצ

 טינ טּבױלג ,ייז םנעייל ,ךַאלריּפַאּפ יד טז !םירעיוּפ| --
 זַא ,ןגָאז ךייַא ןלעװ יז ןעװ ,םעּפָאּפ יד ןוא עװטסלַאשטַאנ רעד
 ינוּב ןוא םיפרוקיּפא ןענייז ,תמא םעד ךייא ןגָארט סָאװ ,ןששנעמ יד
 טלעװ רעד רעּביא םירַא םייהעג םייג תמא רעד ...סעקישטשװָאמ
 זיא עװטסלַאשטַאנ רעד רַאפ ...קלָאפ ןיא ןטסענ ךיז טֿפז ןוא
 -םיֹוא םינ סע ןעק עװטסלַאשטַאנ יד ,רעיופ ןוא סרעפעמ יװ םע
 תמא רעד !ןענערּברַאפ ,תמא רעד ריא שעװ ןדיינשעצ ,ןעמענ
 ײרַאפ ַא אנש ַא-- עװטסלַאשטַאנ העד ,רעּביל ַא דניירפ ַא ךייא זיא
 ,..! ןגרָאּברַאפ ךיז ןומ תמא רעד סָאװרַאפ טָא 1 רענעסיג
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 . ןעיירשעגמיוא עכַאלטע םלש ןיא ףיוא ןרעקַאלפ רעדיוװ
 ...!ענװַאלכָאװַארּפ ,טרעה --
 ...ןעמוקמוא שסעװ ,רעדורּב ,ךע --
 ...?טרסמעג ךיד טָאה רעװ --
 .םילסמָאס יד ןופ רענייא טרעפשנע -- !ּפָאֹּפ רעד --
 | | .םיוא קרַאטש ךיז ןעלהיז םירעױּפ ייווצ
 {םימ יירשעג ַא רעדנַאנופ ךיז טגָארט-- ! רעדירּב ,רָאנ טעז --

 ,הארתד

 צז

 ,וַאטסירּפ יָאװָאנַאטס רעד שרעטנענרעד ךיז טָאה םלוע םוצ
 טטיה סָאד .םינּפ ןקידֿפעלײק ַא טימ שטנעמ רעטסעפ ,רעֿכיױהַא
 תיוא טלזײרקרַאפ םנָאװ ןייא ,טיײזַא ףױא ןגָארטעג רע טָאה
 םינּפ רעצנַאג רעד טָאה ןופרעד ןוא ןזָאלעגּפָארַא רעטייווצ רעד ,ףיורַא
 .טֿפימש ןטיוט ,ןפמעט ַא ןופ טֿכעלסעהרַאפ ,םיהק יװ ,ןעזעגסיוא
 רעד שימ ,ררעווש םעד ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעקניל רעד ןיא
 ענייז שרעהעג ךיז ןכָאה'ס .ןטפילרעדניא טֿפָאפעג טיירּב רעטֿכער
 .טקורעגרעדנַאנופ ךיז טָאה םלע רעד .עטרַאה ןוא ערעווש ,טירט
 ןיא .טײקננָאלשעגרערינ עזיּב ַא ןויװַאּב ךיז שָאה רעמינּפ יד ףיוא
 ןיירַא טלָאװ רע יװ ,רעקירערינ ,רעליטש ןרָאװעג זיא למומ רעד
 ןפיוא ריא שרעטיצ טיוח יד יװ ,רעטומ יד טליפ .דרע'רד ןיא
 ףעדיװ ריא ךיז טליװרַאפיפ .סייה ריא טרעװ ןגיוא יד ןיא ןוא ןרעטש
 ןוא םוארָאפ ףױא ןייא ךיז שגיּפ יז ,םלוע ןיא .,ןיהַא ןייג
 .עזָאּפ רעטננערטשעגנָא  ןַא  ןיא .טרעוװילגרַאפ - טרעוו

 ךיז קידנלעטשּפָא ,וַאטסירּפ רעד .טנערפ --פָא ד זיא סָאװ --
 סָאװרַאפ -- .ןגייא יד טימ- םיא קידנטסעמּפָא ןוא ןעניּבייר ןּכעל
 ! ןדניּב ?סָאװרַאפ ,סיקמטָאמ ? טנעה יד ןדנוּפעג שינ ןענייו

 רעּבָא ,עקידעגנילק א ,עקרַאטש ַא טגָאמרַאפ רע טָאה םיטש ַא
 .עזָאלּברַאפ ַא

 יטנע -- ! ןדנוּבעגפיוא טָאה קלָאפ סָאד ...ןדנוּפעג .ןעוועג -- = |
 ,םיקמטָאס יד ןופ רענייא טרעפ

 ?קלָאּפ רעסָאװ ?קלָאפ םָאר ?רעװ --
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 םורַא טייטש סָאװ ,םלוע ןפיוא קיקַא טוט יָאװָאנַאטס רעד
 רעסייו ,רעקינָאטניײא רעקיּבלעזרעד םימ ןוא .זייהק ןּבלַאה ןיא םיא
 :רעמייו רע טדער ,יז קידנזָאלּפָארַא טינ ,קידנּבױהפיוא טינ ,םיטש

 ?קלָאפ סָאד -- סע זיא רעװ --=
 םעד ןצרַאה ןיא םיוטׁשַא רע טוט הרעווש ןופ ץיּפש ןטימ

 .ןגיוא עױלּב יד טימ רעיופ
 ?ךָאנ רעװ ,נ ?קלָאפ םָאד סע טזיּב ,װָאקַאמושט ,וד --

 | ? ןישימ ,וז
 רעד רַאפ ןצימע שנַאה רעטכער רעד טימ סירַא טוט ןוא

 | ,דרָאּב
 ךייַא ךיא לעװ ,טינ ַא !שטָאלָאװס ...רעדנַאנופ ךיז טייג --

 !ןזייװ ךייַא לעװ ךיא ...דלַאב
 ןייק טינ קיטנָאק ןעװעג טינ זיא םינּפ ןייז ףיוא ,םיטש ןיא

 "ניאור רעטיוט ַא טימ טרערעג טָאה רע ,גנוהָארד ןייק שינ ,גנוגערפיוא
 ןופ ןעגנוגעװַאּב עֿכיילג ,עטנייאועג טימ טייל יד ןגָאלשעג ןוא טיי
 רַאפ ןטָארטעגּפָא ןענייז ןשטנעמ יד .טנעה עגנַאל עקרַאטש ענייז
 .רעמינּפ יד טייז ַא ןָא קידנרעקּפָא ,ּפעק יד ןזָאלעגּפָאדַא ,םיא

 -- .םיקמטָאס יד וצ ךיז רע טדנעו -- ?ריא טייטש סָאװ 2 ונ --
 1 םיא טדניב

 קוקַא רעדיװ םומ ,רעטרעװ עשיניצ טימ סיוא ךיז טלדיז רע
 :ךיוה םיא וצ שגָאז ןיא ןעניּבייר ףיוא

 !וד ,ןשניה ףיא טנעה יד --
 ןדייר טמענ--!טנעה יד ןדניּב רימ לָאז'מ/ ,שינ ליװ'פ --

 ..סינ ךיז גָאלש'ֿפ ןוא טינ ךיז ךיא ּביילק ןפױלטנַא -- .ןיּבייר
 ? ןדניּב ךימ ןעמ ףרַאד עשז סָאװ

 .םיא וצ זיירּפש ַא טוט ןוא וַאטסירּפ רעד שנערפ -- ?ָאװ --
 ףיוא שביוה -- ! תויח ,ןקינייּפ וצ קלָאפ סָאד ךייא .גונעג --

 רעד ןעמוק ךייא ףיוא ךיוא ןיוש טעװ ןכיגניא - .ןיּבייר םיטש ןייז
 ...גָאמ רעמיוד

 ,ןיירַא םינּפ ןיא םיא טקוק ןוא םיא ןּבעל טייטש יָאוָאנַאמס רעד
 ןוא ןמניה ףיוא טירט ַא רע טֿפַאמ ןַאד .ןסנָאװ יד טימ קידנגעװַאּב
 : םימש רעקידנפייפ ַא טימ  טרעדנואוורַאפ םיוא טגניז
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 ?רעטרעװ ַארַאס ...רענעל רעשיטניה ,ךַא ...ַא --
 ןעניבייר ּפַאלק ַא קרַאטש ןוא ךיג רע טגנַאלרעד גנולצולּפ ןוא

 .םיגּפ ןרעּביא
 טיירש --!ןגָאלשרעד טינ תמא םעד יטסעװ טקיופ ןטומ --

 ןייק וטסָאה ךימ ןגָאלש ןוא -- .םיא וצ .ךיז קידנקו ,ןיּבייר םיוא
 | !רעניא טנוה רעקיצערק וד ,טינ טֿכער

 ?םירפ רעד רעדנַאנופ ךיז שעיָאװ --? ךיא ?טינ רָאט ךיא --
 .ווַאמ

 קידנליצ ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא רעדיװ טגנַאלרעד רע --
 םַאלק רעד ,גיוּבַא ךיז טוט ןיּכייה .ּפָאק ןיא ןעניּביר .וצ ךיז
 םיוק ,לֶקָאְׁש ַא ךיז טוט יָאוָאנַאמפס רעד ןוא יג םיא טפערט
 .נייא ןַא ךיז טרעהרעד םלוע ןיפ .םיפ יד ףיוא ךיז קידנטלַאהנײא
 םליאַאֿכימ רעדנַאנּפ ךיז טגָאהפ רעדיװ ןוא רעטכעלעג ןטלַאהעג
 | :יירשעג רעקידנרָאצ

 !לוװייש ,ךימ ןגָאלש וצ ינ ךיז געוורעד --
 ףיטש ךיז ןקור ןשטנעמ יד -- םוא ךיז טקוק רָאװָאנַאטס רעד.

 ,..ויירק ןרעטסניפ ,ןגנע ןַא ןיא ףיונוצ זייּב ןוא
 --ךיז קידנקוקמוא ,יָאװָאנַאטס רעד יירשעג ַא טוט -- ַאמיקיג --

 !יע ַאטיקינ

 רעיוּפ רעקירעדינ ,רעטסעּפַא סיהַא ךיז טקור םלע ןופ
 םעד ןזָאלעגּפָארַא ,דרערד ןיא טקוק רע .לצלעּפ ןצרוקַא ןיא
 .ּפָאק ןטרעּבישעצ , ןסיורג

 ןפנָאװ יד  קידנעיירד ,סַאזגנַאל ווַאטסירּפ רעד טגָאז -- ַאטוקיג --
 ! ןייז וצ ףרַאדפ יװ ...עדרָאמ .ןיא םיא .ּפיג--

 .טנַא ּפֶא ךיז טלעטש  ,םיוארָאפ זיירּפש ַא טוט רעױּפ רעד
 ןײרַא םינּפ ןיא םיא ךיילג .ּפָאק םעד ףיוא טֿבױה ,ןעניּביײר ןגעק
 :רעטרעװ עקיטכיר ,ערעווש טימ ןיבייר .טגָאלש

 רעייא םימ ךייא ןקיטש תויח יד יװ ,ןשטנעמ ,טעז טָא --
 ! ךיז טרעלקַאּכ ,טקוק ...!טנַאה רענעגייא

 םיא טגנַאלרעד ןוא טנַאה יד ףיוא סַאזגנַאל טּבױה רעוּפ רעד
 | ..םָאק ןרעּביא ּפַאלקַא ליפ
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 - =טיווק--!?רעּבעל רעשיטניה וד ,ןגָאלש ןעמ ףרַאד ױזַא --
 .ָאװַאנַאמס רעד סיוא טעש

 טינ םעגרַאפ -- ,םלוע ןופ ליטש ןעמ טגָאז ...!ַאמיקינ ,,יע --
 | ! טָאג ןָא

 קיהנסיומש  ,יָאװָאנַאטס רעד םיירש -- ! ךיא גָאז . ,גָאלש -- 
 .ןקַאג ןיא רעיזּפ םעד

 םָאק םעד ּפָארַא שוָאל ,טײזַא ןָא ּפָא טערט רעיוּפ רעד
 : טערַאמֿכרַאפ .טנָאז ןוא

 ךיא לעװ רעמ --
 ? טָאװ --
 ַײז טימ טעפוט רע ,רעטיצ ַא טוט םינּפ םיָאוָאנַאטכ  םעד

 .ןעניּבייר ףיוא ףרָאװ ַא ךיז טגנַאלרעד ןוא םיוא ךיז טלדיז ,םימ
 ךַאמ ַא ,לקַאװ ַא ךיז טוט ָאליַאלימ ,ּפַאלק ַא קעװַא ךיז טגייל םמעט
 רעד םיא טרעדיילש ּפַאלק ןטייװצ ןטימ רעּבָא ,טנַאה רעד טימ
 טנָאלש ,םיא םורַא קידנעגנירּפש ,ןוא דרע'רד ףיוא ּפָארַא יָאװָאנַאטכ
 ןיא ,ןטייז יד ןיא ,ןצרַאה ןיא םיפ יד שומ ,קידגעװעה ,םיא רע
 .ּפָאל

 ךיז טקור ,לקַאװ ַא ךיז טוט ,ךַאלדנייפ טעשזרוה םליע רעד
 טפַאֿכ ןוא ּפֶא טגנירפש ,םע טקרעמַאּב רע ;יָאװָאנַאטס ןפיוא ןָא
 ,דייׂש ןופ דרעווש םעד םיֹורַא

 ?םָאװ טָא ?ַא-ַא ? ןעוועטנוּב ?רָאג ױזַא --
 ?רעּביא יװ ,ןעפירֿפ טמענ ןיא טפייפ ,טרעטיצ םיטש ןייז

 ןייז לָאמַאטימ רע טרילרַאפ םיטש רעד טימ ןעמַאזוצ ...ןֿכָארּבעג
 ןוא ןייא ךיז טגייּב ,סעציילּפ יד ןיא ּפָאק םעד ןירַא טיצ ,טּפַארק
 .נָא ,מָא טערט ,ןגייא עקירייל יד טימ ןטייז עלַא ףיוא טצָאלג
 םיירש ,קידנטערטּפָא .ךיז רעטניה ןדָאּב םעד קיטכיזרָאפ קידנּפַאט
 : קיאורמוא ןוא קירעזייה רע

 ריא טסייו !ַאק-ונ ...קעװַא .ײג5/..,םיא טמענ ..,1 טוג -
 .רַאפ רעשיטילָאּפ ַא זיא רע זַא ,שטָאלָאװס  עמכולפרַאפ ,רענָא
 ריא ןוא ?םע טסייװ ריא ,ןשנוּב טֿכַאמ ,רַאצ ןגעק טייג ,רעכערב
 ...?ַאהַא !ריא סעקישטשװָאטנּב ?ֵא !םיא רַאפ ןָא ךיז טמענ
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 5עג ןוא תֹוחוּכ ןָא ,קילּב ןטקרַאטשרַאפ ַא טימ ,גנוגעוװַאּב ןָא
 ןופ ןגָאלשרעד ,ףָאלש ןרעווש ןיא יװ ,רעטומ יד טייטש ןעקנַאד
 -קידיקַאּב יד ּפָאק ןיא היא ןעשודוה ,ןעניּב יװ .תונמחר ןוא ארזמ
 ,םימש סיָאוָאגַאטס םעד טרעטיצ'פ ,םליע ןיפ ןעיירשעג עזייב ,עט
 ,..םֹורַא ןופ ךיז טגָארטרעד ןעשטּפעש םנצימע

 !ןטפשמ םיא ןעמ ףרַאד -- קידלוש רע זיא --
 ,..1 ןגָאלש .םינ רעּבָא --
 !עירָארָאהַאלּב דעייא ,םיא טקנעש --
 !טפשמ ַא ןֵא רָאג ,ןתמארעדניא ,עשז םָאװ --
 עשז סָאװ ...ןגָאלש עלַא ךָאד ןלעװ יװַא ?ױזַא סע ויא יװ --

 ?ןייז ןַאד טעװ
 - !םינלוג !םילָאװײט --
 טָאה ענייא -- ןפורג ייװצ ףיוא שלייטעצ ךיז טָאה םלוע רעד

 ; םיא טדערעגנייא ןוא ןעירשעג ,יָאװָאנַאמס םעד טלגנירעגמורַא
 -רַאפ ןוא םענעגָאלשעג םייּב ןּבילּבעג זיא ערענעלק ַא ,עשייווצ יד
 ןופ ןּביױהעגפיוא םיא ןּצָאה ןשטנעמ ץעֿכַאלטע .טעשודוהעג טקיטש
 ,טנעה יד ןדניּב טלָאװעג רעדיװ םיא ןּבָאה סיקסטָאמ יד .דרע'רד

 .ייז וצ ןעמ טיירש --! םילָאװיט ,םיוא טרַאװ --
 ,טגייוש ןוא טולּב ןוא ץומש יד םינּפ ןופ ּפֶא טשיװ ָאליַאכימ

 -?םינּפ סחעטומ רעד ףיוא טלַאפ קילּב ןייז .ךיז קידנקוקמורַא
 טימ קידנליװ-טיג ךַאמ ַא ,םיא וצ סירַא ךיז טוט ,ףיוא טרעמיצ יז
 ןעטש םורַא טונימ עֿכַאלטע ןיא רעּבָא .ּפָא ךיז טרעק --שנַאָה רעד
 רע--ריא ךיז טֿפוד .םינּפ ריא ףיוא ןגיוא ענייז פא רעדיװ ךיז
 ןקַאּב עטקיטולּבעצ יד ,ּפָאק םעד ףױא טגױה ,םיוא ךיז שֿפײלג
 ...רעטיצ ַא .ןעוש

 | ?טנעקרעד עקַאט עשז ןיוש ...טנעקרעד --
 -ַאלנייּפ ןופ קידנרעטיצפיוא ,ּפָאק ןטימ םיא וצ שקניװ יז ןוא = |
 טעזרעד עגר רעקיּבלעזרעד ןיא רעּכָא .דיירפ רעקידהמיא ,רעֿכ
 ןוא ןגױא עיולּב יד טימ ,רעױּפ רעד טייטש םיא ןבעל זַא ,יז
 עגרַא ףיוא ריא ןיא ףיוא טקעװ ןקולּב ןייז .ריא ףיוא ךיוא טקיק
 ...רַאפעג ןֹופ ןייזטסואוַאּב םעד

 !ןּפַאכ ךיוא ךימ ךָאד טעװמ ...1 ךיא ומ סָאװ --
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 ןטימ טלקָאש רענעי ,ןעניּביר וצ םעּפע טגָאז רעױּפ רעד
 ,רעטנומ ןוא ךעלטיײד רעּבָא ,םיטש רעקירעטיצ ַא טימ ןוא ּפָאק
 : ןדייר רע טמענ

 םעד ...דרע רעד ףיוא .ךיא ןיּב רענייא' םינ !השקשינ --
 ,ןעװעג שינ ןיּב ךיא ואװ ! ןעגנַאפסױא טינ ײז ןלעװ תמא ןצנַאג
 ןבָאה יז שטָאכ :!סָאװטָא ...ןּבײלּב רכז ַא רימ ךָאנ ןיוש טעװ
 ,..םירבח ןוא הניידפ ןייק רעמ טרָאד ָאטינ ,טסענ םעד טכַאמעג ,בורח

 .רעטומ יד ךיג שרעלקַאּב -- !רימ רַאפ רע טדער סָאד --
 ףיוא ןעילפסיורַא ןלעוװופ ,גָאש רעד ןעמוק טעוו'ס  ,רעּבָא --

 !קלָאפ םָאד ךיז טעװ ןעײרפַאּב ...םרעלדָא יד יירפ רעד
 :עג טָאה ןֹוא רעסַאװ רעמע ןַא טכַארּבענ טָאה יורפ ַא םעּפע

 .םינּפ םעד ןעניּביר ןשַאװמורַא ,ןעניײװ ןֹוא ןצפיז טימ ,ןעמונ
 סליאַאכימ ןוא טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה םימש עקידתונמחר ,עניד היא
 :ץגוצ זיא'ס .יז ןײטשרַאפ וצ רעטומ רעד טרעטשעג ןוא רעטרעוו
 טָאה ץימע ,סוארָאפ רָאװָאנַאטס ןטימ םירעױּפ םלוע ןַא ןעגנַאג
 : ןָאמעג יירשעג ַא

 ?רדס ןטיול ר םעמעװ ...! יע ,טנַאטסערַא ןרַאפ רופ .ַא --
 ,טקיריײלַאּב יװ ,עײגנ ַא ןגָארטעגרעדנַאנּפ ךיז סָאה ךָאנרעד

 | :יָאװָאנַאטפ ןופ םימש יד
 ,טנ טסנעק ,שינ ךימ וד ןוא ,ןגָאלש ךיד געמ ךיא --

 !םלוג ,ןּבָאה טינ הזעה ןייק טסרָאט
 .ןּבײר םױא טײרש ?טָאג ?וטסיּב רעװ ןוא ,ױזַא --
 תוללק ןופ םיירפיוא רעטקיטשרַאפ ןוא רעטרעּבױשעצ - ַא --

 ..םיטש  ןייז טקיטשרַאמ
 !עװשסלַאשטַאנ זיא ָאד !רעטעפ ,טינ ךיז רעּפמַא --
 ןיא שטנעמ ַא ...!עירָארָאהַאלּב רעיא ,סעּכ ןיא טינ יז --

 | ...ןעניז = םייּב .טינ
 !רענייֵא שטנעמ רענדָאמ ,גייוש וד --

 -!  ןריפקעװַא טָאטש ןיא דלַאּב ךיד ןעמ .טעװ טָא !...
 ...!רׂשוי רעמ זיא ןשרָאד --
 וצ ןליװ א שרעהעג ךיז טָאה םלוע ןופ ןעיירשעג יד ןיא

 -מוא ןַא ןיא ןסָאגעגנעמַאװצ יז ןּבָאה ײז ,השקּב ַא ןוא םולש
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 .םָאה ,קידשואי ןעװעג ןירעד זיא ץלַא ןוא והובווהֹוּת .ןרָאלק
 ,טנעה יד רעטנוא ןעניבייר ןעמונעג ןּבָאה םיקסטָאט יד  .זָאלפגנונ
 .רימ ןיא ןרָאװעג םלענ ,טסָאלָאװ ןופ קינַאג ןפיוא טריפעגפיורַא
 ; ץַאלּפ ןפיוא םירעיוּפ יד ןעגנַאנעגרעדנַאניפ ךיז ןענייז םַאזגנַאל
 -רער ןגױא עױלּב יד טימ רעױּפ רעד זַא ,רעטומ יד שעזרעד
 ןעמענ .םירק רעד ןופ ריא ףיוא טקוק ןיא ריא וצ ךיז טרעשנענ
 .ניא ןופ ליפעג ךַאלנייפ ַא -- םיפ יד ןופ ךַאלכענק יד ןרעשיצ ריא
 .טײקטוגטינַא .קידנפוהכיוהַא ,,ןצרַאה ןיא טגָאנ טײקמַאז

 !שינ ףרַאװ'מ-- יז טרעלק -- ! ןײגקעװַא  טינ ףרַאד'מ --
 .ןשטנערַאּפ יד ןָא ףייטש ךיז קידנשלַאה .,טרַאװ ןוא
 ,שדער ןוא טסָאלָאװ ןיפ קינַאג ןפיוא טייטש רָאָאנַאטס רעד

 .טסייג ,רעפייװ רעדיװ ,רעקידרסומ ַא טימ טנעה יד טימ קידנֿכַאמ
 : : םיטש רעזָאל

 .רַאמ ןָא טכירק !טרעּבעל עשיטניח ,ריא .שייז תומהּכ --
 טפרַאד ןעקנַאד ! תומהּכ ! ךַאז-הכולמ ַא ןיא ...ךַאז ַאזַא ןיא דנַאשש
 רָאנ ךיא לָאז !ץרַאהשוג ןיימ רַאפ ןלַאפ םיפ יד 'צ ,ךימ ריא
 ...+עגרָאטַאק ףיוא עלַא ריא םייג -- ןלעװ

 ןעלטיה ןָא ןענַאששעג ךָאנ ןענייז םירעייפ קילדנעצ ייווצ ַא |
 ןּבָאה סנקלָאװ יד ,רעטמניפ ןרָאװעג זיאפ ...טרעהעגנייַא ךיז ןוא
 ןגױא עױלּב יד טימ רעיופ רעד ...רעקירעדינ ןזָאלעגּפָארַא ךיז
 ; ץפיז ַא טימ טגָאזעג ןוא קינַאג םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא

 ,..ונוא ייּב ןטפעשעג ַארַאמ טָא --
 | .ליטש ִּא ךיז .יז טפור -- .ָא...ָאי ---
 :טנערפ ןוא קילּב םענעּפָא ןַא טימ ריא ףיוא קוקַא רע שוט
 ?ךיז ריא טמענרַאפ סָאװ טימ --
 ..,ךיוא טנווייל ...םעּבַאּב יד ייּב ןציּפש ףיוא ףױקפ --
 טפרַאװ ךָאנרעד .דרָאּב יד טעלגַא םָאוגנַאל טיט רעיוּפ רעד

 קיטעמוא טגָאז ןוא טסָאלָאװ רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא קילּב ַא רע
 :ליטש ןוא

 ,..ןגירק וצ שינ זנוא ייּב זיא סָאד --
 םיוא טרַאװ ןוא ּפָארַא ןּכיוא ןופ םיא ףיוא טקוק רעשומ יד

 ,רעמיצ ןיא ןײנוצנירַא ןיז רעמעװקַאּב טעװפ ןעװ ,טנעמָאמַא
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 .קירעיורט -- ןגיוא יד ,ןייש ,טרעלקרַאפ ןעוועג זיא םינּפ סרעיוּפ םע
 .ֿכרוד ,לקער ַא ןגָארטעג רע טָאה ,רעכױה ַא ,רעקידלמקַא טיר ַא
 ןשיפרָאד ןופ ןזיוה עלעג ,רמעה ענעציצ ,ענייר ַא ,סעטַאל ןיא םיוא
 ,..םיפ עפיװיָאּב יד ףיוא םעּפמולק ןוא ךוט

 -םָא רעטכיל ,סָאװדַאפ קידנפיװ טינ ןיילַא ,טָאה רעמומ יד
 -רעּבירַא טָאה סָאװ ,לימעג םעה קידנּבעגֿכָאנ ,גנולצולּפ ןוא טמעטעעג

 ךיז רַאפ טֿכירעגמוא יז טָאה ,קנַאדעג ןרָאלק טינ םעד טגָאיעג
 | :םיא טנעהפעג ןיילַא

 ?ריד ײּב ןענעק ןעמ טעװ ןקיטֿפענרעּביא --
 יד ,ןגיוצעגנָא ףייטש ריא ןיא ךיז טָאה ץילַא ןוא טגערפעג

 ןפיױא קידנקוק ,טֿכײלגענפױא ךיז סָאה יז .רענייּב יד ,  ןעלקסומ
 קיטסַאה ךיז ןּבָאה ּפָאק ןיא ,ןגיוא טטרעווילגרַאפ טומ רעױּפ
 :ןעקנַאדעג עקידעֿכעטש  ןגָארטעגֿכרוד

 ...ןעורעה טינ ןעשַאּפ ...ןשט וָאנַאװיא יַאלָאלינ ןעגנערּבמוא --
 יי ! ןגָאלש טעװמ ...! גנַאל

 -ימׁשרַאפ ,רעױּפ רעד טרעפשנע ,שינעלייַא ןיא וצפױרַא קידנקוק
 : ןצרַאה ןפיוא לצלעּפ םָאד קידנעיל

 יײּב רָאנ ןיא ּבומש יד ?טינ סָאװרַאפ ...ןעק'מ ? ןקיטֿפעג --+

 ..:עּפַאנק ַא רימ

 יִא טינ ,רעטומ יד טרעפטנע ...!םטוג וצ טניואוועג יג --
 .ןוּבשח-ןיד ןייק ךיז קידנּבעג

 טימ ּפָא יז טסעמ ןוא רעיוּפ רעד רעּביא טרזח --! ןעקימ --
 .קילּב ןקירנשרָאמ ַא

 ןגיוא ענייז ןּבָאה ךשוה ןיא ןיא ,רעטסניפ ןעוועג ןיוש זיאיס
 טליפ .ךיילּב רעייז ןעזעגסיוא שָאה םינּפ רעד ,טענַאלנעג טלַאק
 טנָאז ןוא ָּארַא-גרַאּב ןזָאלעגּפָארַא ךיז טלָאװ יז יװ ,רעטומ יד
 | | : ליטש

 ...ד ןוא ...ןיג ךיילג עקַאפ ,סע טסייה ,ךיא סעװ --
 | .םוג -- ...ןַאדָאמעשט ןיימ םענ

 ןיא ךיז שטלקיװרַאפ ,סעצײלּפ יד טימ ששעװקַא טוט רע
 | :ליטש טגָאז ןוא טצלעּפ

 ...רופ יד טרָאפ -- ...טָא --
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 טנעה ענייז ,ןיּבייר ךיז טזיײװַאּב טסָאלָאװ ןיפ קינַאג ןפיוא
 םעּפע ןיא טלקיװרַאפ םינּפ ןוא ּפָאק רעד ,ןדנוּבעג רעדיװ ןענייז
 .ךַאז עיורג ַא;

 ןיא םיטש ןייז טגנילק --! ןשטנעמ} עטוג' ,טנוזעג טייז -ר
 טּביױלג ,םיא טיה ,תמא םעד טֿכוז--תושמשה-ןיּב ןקיטנוװָא ןיפ טלעק
 ֿבירקמ ךיז טייז ,טרָאװ ןייר ַא ךייא ןעגנערב םָאװ ,ןשטנעמ יד
 | ...1 תמא ןרָאפ

 סיָאוָאנַאמפ םעד ץעגרע ןופ םיוא טיירש -- ! ֿבלּכ .,גייווש --
 !הטוש ,דרעפ יד ּביירט ! יקסטָאס -- .םיטש

 טּבעל ןּבעל ַא רַאפ סָאװ ?ןעװעלַאשז וצ ריא טָאה טָאװ --
 ' ,. ריא

 ייַּב סיקסטָאס ייווצ טימ ריא ףיוא קידנציז .ךיז םריר רופ יד
 :ןעיירש וצ ףיוא טינ ןיּבייר טרעה ,ןטייז יד

 ךיז טגנערטש ?רעגנוח ןופ םיוא ריא טייג סָאװ-טשל --
 יא ,טיורב יא ןייש ךייא יז טעװ ,ןעניפעג וצ טייהיירפ יד ןָא!
 ...!ןשטנעמ עטוג ,טנוזעג טייז ...ןּבעג  תמא

 ןופ ןּפַאלק םָאד ,רעדער יד ןיפ שיורעג רעקיטכַאה רעד
 ענייז ןֿכליהרַאפ םיטש סוָאװָאנַאטס םעד ,םעֹטיּפָאק עשידרעפ יד
 .ייז ןקיטשרעד ןוא ןרעטנָאלּפרַאפ = ,דייר-

 .ּפָאק ןטימ לסיירט ַא טוט ןוא רעױּפ רעד .טגָאז -- ! םיוא --
 ריא--:לימש רעטייװ טדער ןוא רעטומ רעד וצ ךיז טדנעװו רע
 ךלַאּב ליװ ךיא ןוא ..,עיצַאטס רעד ףיוא לקיּב ַא ןטרָאד ךָאנ טציז
 ...ןעמיק'

 םייּב שימ םיצ ךיז טצעז ,רעמיצ ןיא ןיירַא טייג רעטומ יד
 טגייל ןוא ףיורעד קוק ַא םומ ,טיורב לקיטש ַא טמענ ,רַאװָאמַאכ
 ןרעטנוא ,טינ ךיז טליװ ןסע .רעלעט ןפיוא קירוצ קעװַא ךַאלעטַאּפ
 רעמירַאװ רעד .םייקשוג:שינ ןופ ליפעג רעד רעדיװ טסקַאװ ןצרַאה
 טולּב יד םיוא טניז ,ּפָא יז טֿכַאוש ליפעג םעד ןופ םעמרעדיװ
 מייטש ריא רַאפ .ּפָאק ןיא םיא ןופ שלדניווש םע ןוא ןצרַאה ןופ
 ,םינּפ ףענרָאמ ַא-- ,ןגױא עױלּב יד טימ רעױּפ ןופ םינּפ רעד
 .םױרַא טינ ךיז וצ יורטוצ ןייק ריא ייּב טור -- טקידנערעד טינ יז
 זַא ,םישפ ןָאמ וצ רעלקַא טלָאװעג טינ םעפע ךיז טָאה ךיא
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 'ףיא ייּב ןייש ןיא ןקנַאדעג רעד רעּבָא ,ןּנעגסױרַא יז טעװ רע
 .ןגעלעג אשמ עֿכַאלנייּפַא יװ ,ךַאלנעװַאּבמוא פמעמ ןוא ןענַאטשטנַא
 .ןצרַאה ןפיוא ריא

 =5ֿעמנָא ןוא ליופ יז טהעלק--!טקרעמַאּב ךומ טָאה רע --
 ...ןענַאטשרַאפ ןוא ...טקרעמַאּב -!קיט

 -=רעד קידנרעװ ,קנַאדעג רעד טינ ךיז טלקיװטנַא רעייו ןוא
 .טײקטוג?טינ ןופ ליפעג ןקיּפמז ןיא ,ןייפ ןקידנקירח ןיא ןעקנורט

 ןגרָאּברַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טיוקליטש עקידעקערש יד
 ןיא טקעלּפטנַא טָאה ,למומ םעד ןמיּברַאפ ןוא רעטסנעפ ןרעטניה
 .ןיא טמרַאשרַאפ ,םנקָארשרעד ,סטקירדרעד םניװַא סעּפע ףרָאד
 'םימ המשנ יד קידנליפנָא טי ןגמַאזנײא ןופ ליפעג םעד ןצרַאה
 .ׁשֵא יװ ,רעֿכײװ ןוא רעיורג ַא ,טייקידתושמשה:ןיּכ ַא

 היט רעד ייּב ּפֶא ךיז טלעטש ,לדיימ סָאד ןיירַא טמוקיס
 :טנערפ ןוא

 ? ןֿפיקניפ ַא ןעננערּב --
 ןּנָאה תולוק יד ...שינ ןייש ךיז טליװס  ...שינ ףרַאדימ --

 ...ןפרָאװעגפױרַא המיא ןַא רימ ףיוא
 .טגערעגפיוא קידנלייצרעד ,שיט םוצ וצ טײג עלעדיימ םָאד

 : םיטׁש רעקירעדינ ַא טימ
 -עג ןיּבֿכ ...ו יָאװָאנַאטכ רעד ,ןגָאלשעג סָאד טָאה רע יװ --

 טייּפש ..,ןגָאלשעגסױא םיא ןייצ עלַא ...ןעזעג ,טנעהָאנ ןענַאמש
 ןגיוא ...! ץרַאװש:לקנוט ,טכידעג;טֿכידעג זיא טלּב יד ןוא רע
 .=דַאירוא רעד ...רע זיא רעטעברַא:עלָאמפַא .ָא ...ָאי ,ָאשינ ןצנַאגניא
 ךָאנ טרערָאפ ןוא ,טול יװ ,רוּכש ...זנוא יי ןטרָאד טגיל קיג
 ,רעד ןוא ...ןעועג ערעיז ערנַאּב עצנַאגַא ,טגָאז רע ...ןפנַארּב
 טסייה' ,ןַָאמַאטַא רעד ...רעטסטלע רעד זיא ,דרָאּב רעד טימ
 .-רַאפ ריא ., ןפָאלשנַא זיא .רענייא ןוא ,טּפַאלעג ןעמ'ט יירד ...סע
 ךילא ...ָא...ָאי ,טמַאֿכעג ךיוא ןעמ טָאה רערעל ַא ךָאנ ...שייטש
 ..וצ ערעדנַא ךָאנ ןדייר ןוא טינ יז ןביולג טָאג ןיא ...ייז טימ
 .טָאד ןשטנעמ ארַאפ טָא ...ןענעלזנַאּב עלַא סרעטסיולק יד לָאז'מ
 !םעד ףױא טָא טַאהעג תוגמחר ןּבָאה םירעיוּפ ערעזנוא זוא ! ןענייז
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 ןַארַאפ ...! ןדמּפ טפרַאדעג םיא טָאה'מ -- ןגָאז ,רעּבָא ערעדנַא ,ָש
 ,..1 יַאייַא -- םירעיוּפ עזייּב עניױזַא זנוא יב

 ,עקיטסַאה עריא וצ וצ םַאזקרעמפיוא ךיז טרעה רעמומ יד
 ,דהּפ םעד ןקירררעד וצ ךיז טימַאּב ןוא דייר עטרעּפמולעגמוא
 .שוייװ ,זיא עלעדיימ סָאד .גנוטרַאװרעד עכַאלניײּפ יד ןעיורטשעצ
 ךיז קידנעּבָאילֿפרַאפ ,ןוא ,םיוא יז שרעה'מ סָאװ . , ןדירמוצ  ,סיוא
 יד קידנזָאלּפָארַא ,רעקידעּבעל ךָאנ יז טרעדיױלּפ ,רעטרעװ יד טימ:
 | : םיטש'י

 רעמכעלש רעד ןיפ ץלַא טמוק סָאד -- טגָאז עטַאט רעד --
 ונא ייּב םיג דרע יד יװ ,רָאי עטייװצ סָאד ןייש .!שינעטערעג
 טציא ...ןּבילּבעג תוחוּכ ןָא ןייש ןענייז עלַא  ,סױהַא / טינרָאג
 ףיױא ןעיירש !קערׁש ַא-- םירעױּפ עניזַא םעד ּכילוצ ךיז ןזײװַאּב
 "סיוא ןװָאקוסַאװ ןעמ טָאה ןעװ ָאד ...ךיז ןגָאלש ,תופיסא יד
 םעד טינ םע טגנַאלרעד רע זַא ,תוֿביח-רעיײטש רַאפ טפױקרַאפעג:
 ...רע טנָאז ,ֿביה םעד רידַאנ !עדרָאמ ןרעּביא עטכָארַאטס/

 קידנרַאּפשנָא .טירט ערעווש ךיז ןרעהרעד ריט רעד רעשניה ןו
 ...םימ יד ףייא רעטומ יד ךיז טלעטש ,שיט ןָא טנעה יד טימ ךיזי

 טינ ,ןוא ,ןגױא עױלּב יד טימ רעױּפ רעד ןירַא טמוקיפ
 :רע טנערפ ,לטיה סָאד קידנעמענּפָארַא;

 ?שזַאנַאּב רעד זיא ואוו ַא --|
 לסײרטַא םיא טוט ,ןַאדָאמעשט םעד ףיוא .גנירג טּכיױה רע

 : טגָאז
 ןיא רימ וצ טפַאנ יד ּפָא ריפ ,ַאק'רַאמ ...! רעקידייל ַא --

 ...ּבוטְׁשי
 | -.ךיז קידנקוקמוא טינ ,קעװַא טייג ןוא
 .טדיימ פָאד טנערפ --? ןקיטֿכענ ָאד שעװ ריא --
 ...ןעמוקעג םעד ּבילוצ ךיא ןיּב ...ןצוּפש ףיוא ףױק'כ ?ָאי --
 ,ןעמ טקירטש וָאקניט ןיא !םינ ןעמ טקירטש זנוא ייּב --

 ,לדיימ םָאד טרעקקרעד --!שינ --זנוא ייּב ןוא ...ָאנַאירַאד ןיא:
 - ...ןייג ןגרָאמ ןיוש ךיא לעװ ןיהַא --
 ,סעקיּפָאק יירד ריא .טיִג ,ייט רַאפ לדיימ רעד טלָאצַאּב יז

 סָאד טרער םַאנ ןפיוא ..ןדירפוצ קרַאטש ןופרעד זיא .לדיימ םָאדז
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 רעד רעּביא םיפ עסעורָאּב יד טימ קידנּפַאלק קיטסַאה ,לדיימ
 :דרע רעטֿפײפ

 ,ָאנַאירַאד ןיא ןפיולרעטנוא ךיא לעװ ,טליװ ריא בוא --
 ןלעװ יז .ןעגנערּב ןציּפש יד רעדַא ןלָאז יז ,םעּבַאּב יד ןגָאז
 .,טמרָאיװ ,סעצ ..ןרָאפ ןיהַא ןפרַאד טינ ןייש ריא טעװ ,רעהַא ןעמוק
 ...ןגעווטסעדנופ

 =גויירּפש ,רעטומ יד טרעפטנע -- !עקניּביל ,שינ ףרַאד'מ --
 םִא יז טשירפ שמול עטלַאק יד .ריא' טימ טייז ייּב שייז קיד
 ,םולשַאּב רערָאלקמוא ןַא ריא ייּב ןריפעג שרעװ .זייוולעלסיּב ןוא
 ךיז רע טלקיוטנַא ,םעּפע ףיוא גָאזוצ ַא טימ רעּבָא ,רעקידלּפענ ַא
 -=תונשקע יורפ יד טגערפ ,םקואו ןייז ןרעֿכיגרַאפ קידנלעװ ,ןוא רעווש
 : יײלַא ךיז ייּב קיד

 ..תמא ןטֿפער םעד ...ןפָא רשפא ..:? ןייז לָאז  יװ --
 'רעטסנעפ יד ןענייש לקנוט .טלַאק ןוא טֿכײפ ,רעטסניפ אפ

 ,טײקגיטכיל רעֿכַאלגעװַאּבמוא ,רעֿכַאלטיר ַא טומ רעזייה .יד ןופ
 ךיז ןגָארטרעדפ ,תומהּב טלמערדרַאפ ןעקעמ טייקליטש ר רעד ןיא
 טליה טייקטרעלקרַאפ עטקירדרעד ,ערעטסניפ ַא .ןעיירשעג עצריק
 | ...ףרָאד םעד ןייא

 .טָאה רענעלטֿכַאנ ןטכעלש ַא -- .לדיימ סָאד טגָאז --; רעהַא --
 ...רעױּפ רעד טָא ,רעסיורגַא ןצּכק ַא ...ןבילקעגמיוא ךיז ריא

 :סיוא קירעּבעל טיירש ןוא ,יז טנפע ,ריט יד ןָא טּפַאמ יז
 ...! טסַאג יד ןעמוקעג !ענַאיטַאט עקנימומ --
  םיטש ריא ךיז טגָארטרעד םנטייוורעד ןופ .טפיױלטנַא ןוא
 ...1 טנוזעג טייז --

 אצז1

 'יד טלעטשרַאפ ,לעװש םייּב רעטומ יד ּפֶא ךיז טלעטש
 ףעניילק רעד ןיא .םורַא ךיז טקוק ןיא טנַאה רעד טימ ןגיוא
 יד ןוא ךיילג ךיז טפרַאװ סָאד -2 ,ןייר רעּבָא ,גנע ןיא בוטש
 ייוװׁש ,יורמ עגנויַא ןָאמעג קוק ַא טָאה ןוויוא ןרעשניה ןופ .ןגיוא
 לקניװ ןטשרעדָאפ ןיא .ןרָאװעג םלעג ןוא ןָאטעג גיינ ַא ךיז קידעג
 .פמָאל א טנערּב שיט ןפיוא
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 ןטימ טּפַאלק ,שיט םייּב טציז ּבוטש ןופ םָאבעלַאּב רעד

 יר ןיא רעטומ רעד טגנערטשעגנָא טקוק ןוא הנַאר ןָא רעגנימ

 | .ןירַא ןגיוא
 ,ענַאיטַאט--.םורַא עגר ַא ןיא םיוא רע טדער ...ןײרַא טמוק --

 !רעקידעּבעל ...ןרעטָאיּפ ףור .,רָאײג
 .טסַאג רעד ףיוא קידנקיק טינ ,קעװַא קיטמַאה טייג יורפ יד

 --םורַא רעטומ יד ךיז טקוק ,סָאּבעלַאּב ןגעקטנַא לקנעּב ןפיוא קידנציז
 ןָא טליפ םייקליטש עכַאלנײּפַא ,טינ ךיז טעז ןַארָאמעשט רעד
 וצ םױק טעשטשערט פמָאל ןיא רעיפ רעד וױלּכ ,ּנוטש יד
 ךיז טגיװ םינּפ רעטערַאמפרַאפ ,רעטגרָאורַאפ םרעיוּפ םעד .ןרעה
 ןַא ריא ייּב קידגפורסורַא ,ןגיוא םרעמומ רעד ןיא טמיטשַאּבמוא
 | .סורדרַאפ ןקיטעמוא

 ...ןיוש רעֿכיג ...1 לָאמַא  ןיוש דיר .,ונ --
 -טימ יז טנערפ -- ןַאדָאמעשט ןיימ ץענרע ןיא או ןוא --

 .ןײלַא ךיז רַאפ טֿפירעגמוא ,ךייה לָאמַא
 טרעפטנע ןוא ןעלסקַא יד טימ שטעװק ַא טוט רעיוּפ רעד

 : טרעלקרַאפ
 ...ןרעװ ןלַאפרַאפ טינ טרע --
 :רעטייװ טעיַאמרַאפ םדער ןוא םיטש יד ּפָארַא טזָאל רע
 רע ןַא ,לדימ ןרַאפ טגָאזעג ןװיּכּב ךיא ּבָאה ןעװָאד --

 -עג םיא ןיא זיאס !קידַײל ;םינ זיא רע ,ןיינ ...רעקידיײל ַא זיא
 .1טקַאּפעגנָא גוג

 ?םָאװ זיא -- רעטומ יד שגערפ --?ונ --
 ןוא ןייֵא ךיז טניוּב ,ריא וצ וצ טיײג ,ךיז רע טלעטש

 :ליטש ענערּפ
 ?ריא טנעק ,םענעי ,ןשטנעמ םעד טָא --
 :טסעפ רעּבָא טרעפטנע ,רעטיצ ַא טוט רעטומ יד
 ! ןעק'כ --
 טּכַאמ ןוא קיניײװעניא ןופ יז טֿפױלַאּב טרָאװ עצרוק סָאד טָא

 וצ ךיז שקור' ,ּפָא רעטניל טצפיז יז .ןסױא ןופ רָאלק ץלַא
 ,..רערעֿכיז ךיז טצעז ,לקנעב ןפיוא

 .רעדנַאנופ טיירב ךיז שלֿכױמש רעיוּפ רעד



 =עג ןֿפײצ ַא םיא טָאה ריא ןעוװ ...טקרעמַאּב סע ּבָאה'2 --

 --רעיוא ןפיוא ליטש טגערפעג םיא בָאה'ֿכ ...ךיוא רע ןוא ,ןּבעג
 ?קינַאג ןפיוא ןטרָאד םיימש ,ערעײא ,סע טסייה ,עטנַאקַאּב ַא

 .רעטומ יד ךיג טגערפ --?רע ןוא ,וג --
 ךקַא !ָאי ...רע טגָאז ,ןַארַאפ רימ ןענייז ךפא ?רע --

 ...רֹע טגָאז
 יד ןיא רעטומ דעד קוקַא ,קידנגערפ יװ ,טוט רעױּפ רעד

 :רעמייװ רע טדער ,רעדיװ קידנעלֿכײמש ,ןוא ןגיוא
 עמ !ךיא - ןפָא טגָאז ! רעטסיירד ַא ...{שטנעמ רעפייטש ַא --

 ...םנייז טענעט רע ןוא ...ץלַא ןוא ...םיא .טנָאלש
 רעטקידנערעד טינ ןייז ,םיטש עקרַאטש טינ ,ערעֿכז טינ ןייז |

 .רעטומ יד רעמ ץלַא ןקיאורַאּב ןגיוא ענעפָא ,עקיטֿכיל יד ,םינּפ
 ?כַאלסיּב טמענרַאפ טסורּב ריא ןיא ןייּפ ןיא המיא ןופ טרָא םעד
 טלַאד יז .ןעניּבייר ףיוא תונמחר רעקידעכעטש ,רעפרַאשַא זיו
 טיירש טייקזייּב רערעשיּב רעקידגנולצולּפַא טימ ןוא ,ןייא שינ ךיז
 . :טקירדרעד םיוא יז

 ! רעדרעמ ...םינלזג --
 ,ךיז שעּפילֿכרַאפ ןוא
 ןטימ טמעלקרַאפ ץידנעלקָאש ,ריא ןיפ א טייג רעיוּפ רעד

 ..,ךַאלדניירפײעטוג טפַאשרַאפ ךיז טָאה עװטסלַאשטַאנ יד --
 ! ַא ...ָאי

 ןוא רעמומ רעד וצ םיא רעדיװ ךיז רע טרעק לָאמַאטימ ןוא
 :ליטש ריא וצ טגָאז

 ןַארָאמעשט  ןיא  ןַא - ,ןכער  ךיא ...ןגָאז. ליװ'כ  סָאװשָא --
 ?קיטליר ...ןַארַאפ גניטייצ ַא זיא

 .ןרערט יד קידנשיװּפָא ,טושפ רעטומ יד .טרעפשנע -- !ָאֹז --
 .טריפעג  םיא | רַאפ --

 ,טסיופ ןיא דרָאּב יד ןָא טמענ ,ןעמערּב יד ףיונוצ טיצ רע
 | .טייז ַא ןָא קידנקוק ,טנייווש ןוא

 ןעגנַאגרעד ךיוא ךַאלכיּב ...ןעגנַאגרעד ךיוא זניא וצ זיא יז --
 ...יֹזַא ץלַא ןיא םָאד ,..קיטיונ -- ץלַא יא סָאד ...ענעדיישרַאפ
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 ..."ניירפ ַא ךיא ּכָאה ,ןענעייל קינײװ ךיא ןעק ןיילַא !קיטֿפיר |
 ...רָאפ ךייא רימ טנעייל ענַאּב ןיימ ...טֶא רע זיא

 :טנערפ ןוא רעלק ַא טוט ,ּפָא ךיז טלעטש רע
 ...םיא טימ ןָאמ ,סע טסייה ,טציא ריא טעװ עשז סָאװ זיא --

 | | ? ןַאדָאמעשט ןטימ

 -ָאפפױא םימ טגָאז ןוא םיא ףיֹוא קוקַא רעטומ יד טומ
 ; גנורעד

 ...ז ןוָאלרעּביא ךייַא לעװֿפ --
 רָאנ טרוה ןוא ,טינ טריטפעטָארּפ ,טינ ךיז טרעדנואוו רע

 ;ץריק ,רעּביא
 ,..זנוא -- 
 דרָאּב יד סױהַא טוָאל ,ּפָאק ןטימ המּכסה טימ טלקָאש רע

 .ךיז טצעז ןוא רעגניפ יד טימ יז טמַאקעצ ,טסיופ ןופ
 טקור טייקטסעפ רעקידתונשקע ,רעקידתונמחרּבמוא ןַא טומ

 טָאה'מ יװ ,דליּב סָאד ןגיױא םרעמומ רעד רַאפ ןורּכז רעד סױרַא
 ריא ןיא םייא טשעל טלַאטשעג ןייז ןוא - ,ןעניּבייר  טקינייּפעג
 *עג עלַא ןלעטשרַאפ םורדרַאפ ןוא גָאטײװ ,ןעקנַאדעג עלַא ּפָאק
 יצ ,ןַאדָאמעשט ןגעװ רעמ ןרעלק טינ ןייש ןעק יז ןוא ,ןליפ
 ,טלַאהּפָא ןָא ןרערט ןסילפ ןגייא עריא ןיפ .שרעדנַא סָאװ ןגעוװ
 יד ןעװ ,שרעטיצ םיטש יד ןוא שמעלקרַאפ יא םינּפ רעד
 :ּבוטש ןופ סָאּבעלַאּב םוצ טנָאז

 ,..ןײרַא עטָאלּב ןיא ןשטנעמ ַא ןטערט ,ןקירד ,ןענעלזנַאּב --
 | ! ןשטנעממוא

 -רַאפ חֹוּכ ַא-- .רעױּפ רעד ּפָא ליטש ךיז טפור--!הוּכ --
 ...ןסיױהג ַא יז ןגָאמ

 םימ רעטומ יד םיוא טיירש --? םיא יז ןעמענ אוו ןוא --
 ןעמענ ץלַא ,קלָאמ ןופ ,םיא יײז ןּפעש  ןנוא  ןופ/-+ .םורדרַאפ
 | ..גונוא ןופ יז

 םינּפ ןֿפַאלדנעטשרַאפמוא רעּבָא ,ןקיטכיל ןייז טימ רעױּפ רעד
 .ףױא יז טגער

 ...דָאר ַא -- .טרעלקרַאפ רע שיצ --!ַא..גָאי --



 ּוצ ּפָאק םעד ןָא טגיוּב ,ןָא םַאזקרעמפיוא ךיז שציּפש רע
 :ליטש טגָאז ןוא וצ ךיז טרעה ,ריט רעד

 ,..טייג עמ --
 ?רעװ --
 ...תועמשמ / ...עקירעזנוא --
 בימֹׁש ןיא ןיירַא טזיירּפש ריא ךָאנ ,ּביײװ ןייז ןײרַא טייגס

 לקניװ ןיא טפרַאװ רע .םינּפ ןמיוא ךַאלקנירּפשרעמװ טימ רעיױפ א
 :םיא טנערפ ןוא סָאּבעלַאּב םוצ וצ קיטסַאה טייג ,לטיה סָאד

 ? םָאװ ,וג --
 .םָאק ןטימ וצ טלקָאש רענעי
 'רשפא -- ,ןװיוא םייּב קידנעייטש ,יורפ יד טגָאז -- ןַאּפעמס --

 | ?ןסע ,טסַאג יד ,ייז ןלי
 .רעטומ יה טרעפטנע --:עניימ עקניּביל ,קנַאד ַא ,טינ ליוװֿפ --
 ןוא רעשומ רעד וצ וצ טייג רעױּפ רעמלקנערּפשעג רעד

 : םיטש רענעֿפָארּבעג ,רעקיטסַאהַא טימ ןדייר - שמענ
 ןיימ ...ךייא טימ ןענַאקַאּב וצ ךיז טּביױלרע ,סע טמייה --

 ,"לָא, ךיא ּבָאה שינעמענוצ ַא ,ןיניּבַאיר ווָארָאגעי רטָאיּפ ןיא ןעמָאנ
 ןּביירש ןוא ןענעייל ןעק ...לסיב ַא ךיא ייטשרַאפ םינינע ערעייא ןיא
 ...ןגָאז וצ יװַא ,םינ ךיוא רַאנ ןייק ןוא

 ײז טקירד ,טנַאה ענעגיוצעגסיוא םרעטומ רעד ןָא טּפַאֿכ רע
 :סָאּבעלַאּב םוצ ךיז טדנעװ ןוא

 עליואוו ַא זיא .ַאנװעיַאלָאקינ ַארַאװרַאװ ! ןַאּפעמס ,עז ,טָא --
 - =ילּפ ,ןשײקשירַאנ -- יז טגָאז ץלַא םעד ןגעװ ןוא ! תמא ,עטצירּפ
 עקיאײלרעלַא ןטרָאד ןטנעדוטפ ןוא ,טשרמולּכ ,ךַאלגניי ...1 ןעיירעד
 ןעעז טָא רעּבָא ...קלָאפ סָאד ןעלמומ ןוא שיג קּש ןייק ןּבָאה
 ,ןדילָאס ַא ,רעױּפ ַא מריטסערַא ןעמ טָאה טָא טשרָאקָא -- ךָאד .רימ
 ,ןוא ערעטלע ןַא יורפ ַא ,ייז - טֶא טציא ,ןייז וצ ףַאדַאּב'ס יװ
 ןעמעװ ןופ --לחימ טייז .טולּב שיצירּפ ןייק םינ ,ןָא ךיז טעז
 ?ריא טמַאמש

 ,םעטָא םעד קידנעהיצּפָא םינ ,רָאלק ,קיטסַאה טדער רע
 ףיז ןערומשזרַאפ ןגיא יד ןוא ועוװרענ ךיז טלסיירט לדרעּכ ןייז
 ,רענעסירעגּפָא ןַא .רוגיפ ןוא םינּפ םיחפ רעד קיטסַאה ןּפַאט ןוא
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 רע טָאה ,ּפָאק ןפיױא רָאד עטרעטנַאלּפעצ טימ ,רעטרעּכושעצ

 םער ןעװעג רֿבוג ,ןגָאלשעצ ןצימע טימ ךיז סָאװרָאנ ,ךיז טכוד
 רעקידיירפ רעד ןופ טשרעהַאּב ןצנַאגניא רע יא טציא ןוא רענגעק
 ,טייקירעּבעל ןייז טימ רעטומ רעד שלעפעג רע .ןוהצנ ןופ גנוגערפיוא
 .טוׁשּפ ןוא ןפָא יזַא ןדייר ןעמונעג ךיילג טָאה רע סָאװ ,םימרעד
 רעד ףיוא טרעפטנע ןיא ןײרַא םינּפ ןיא ךַאלדניירפ םיא טקוק יז
 טֿכַאל ןוא טנַאה ריא לסיירט ַא קרַאטש לָאמַאֿפָאנ רע טוט -- עגַארפ
 -עג םענעֿבָארּבעג ,םענעקרט ַא טימ רעדנַאנופ טייהדעליטש  ךיז
 | :רעטֿפעל

 5. ךַאז עטנכייצעגסיוא ןַא ? טסעז  ,ןַאּפעטס ,ןינע רענייר ַא --
 ,ןײלַא ןָא ןיוש טּביױה קלָאפ סָאד --? טגָאזעג ריר ךיא ּבָאה סָאװ
 םעד טעװ יז ,עטצירּפ יד ןוא ...ןגָאז וצ ייזַא ,םנעה ענעגייא יד שימי
 ןעק'מ ,ייׁשפֶא ריא רַאפ בָאה'ֿכ ...טינ סע טנייל ריא ,ןגָאז טינ תמא
 ,ליּב ַא ,ונ ...סטוג זנוא טשניװ ןיא רעלואו ַא שטנעמ ַא 1 ןגָאז שינ
 ,רעריװ ,קלָאפ םָאד ...! ןעגנערּב שינ ןדָאש ןייק ןײלַא ריא לָאזס
 רַאפ שינ ,ןדָאש ןייק רַאפ םינ ןוא ןייג געװ ןֿכײלג ןטימ ליװ
 ןּבעל עצנַאג םָאד זיא םיא 1 ןעזעג -- טינ ארומ ןייק סע טָאה קזיה ןייק
 םורַא ,ןָאט וצ רעק ַא ךיז ואװ ָאמינ ,קזיה -- םוטעמוא ,ךַאלדעש
 .ןטיז עלַא ןופ ןעמ טיירש --! ייטש -- ץֹוח ַא ,,שינרָאג -- םורַא ןוא

 ףךיילג ןיא .ּפָאק ןטימ טלקָאש ןא ןַאּפעטס טגָאז --! עזיֿפ --
 ...ׁשזַאנַאּב םעד חוּכמ קיאורמוא ןייז זומ יז-!:וצ רע שיג

 =נֿפַאמ ,רעדיװ טדער ןוא רעמומ רעד וצ ערטיֿכ טקניוװ רטָאיּפ
 :טנַאה רעד טימ טסעשז ןקידנגיאורַאּב ַא קיד

 !עשַאמַאמ ,גנונעדרָא ןיא ןייז טעװ ץלַא !טינ ךיז שרעמיק --
 רימ טָאה רע זַא ,ןעוָאד ...רימ ייּב ןיא קישטנַאדָאמעשט רעיא
 טקיליטַאּב ךיוא טייז ריא ,סע טפיײה ,זַא ,ךייַא ןגעװ טגָאזעג
 ,עז -- םיא וצ ךיא גָאז -- ריא טנעק ,םענעי ,ןשטנעמ םעד ןיא ןירעד
 ןיא ,ינ !לַאמ ןגנערטש ַאזַא ןיא ןצענעג טינ רָאשמ ...1 ןַאפעטמ
 ןעװ ,טריּפשרעד ךיוא ,םיױא שזייװ ,זנוא טָאה ,עשַאמַאמ  ,ריא
 יד ןענייז ןששנעמ עֿפַאלטנרָא ייּב .ייּברעד ןענַאששעג ןענייז רימ
 ,םירַא ןסַאג יד ןיא ענייזַא ןעייג קיניײװ -- תמחמ ,עקיטנעק רעמינּפ
 ...קישטנַאדָאמעשט רעיא ,רע ןיא .רימ ייּב !קידנגָאז תמא םעד
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 השקּב טימ ריא קידנקוק ,ןיא ריא ןּבעל טרַאה ךיז טצעז רע
 :רעטייו רע שדער ,ןיײרַא .ןגייא יד ןיא

 ןפלעה ךייא רימ ןלעװ -- ןרעּבַײרטסױײא םיא טליוו ריא בוא .--
 ...ןעמוק ץינוצ זנוא ןלעװ ךַאלכיּב יד ...1 ןגינעגרַאפ םיורג טימ ןירעד

 .ןַאּפעטמ  טקרעמַאּב --! ןּבעגקעװַא ןצנַאגניא זנוא ליװ יז --
 ץלַא רַאפ רימ ןלעװ טרָא ןַא !עשַאמַאמ .,טנֿכיצעגפױא .--

 ! ןעניפעג
 קידנײרּפש ,ןוא רעדנַאנוּפ ךיז טכַאל ,ףיוא טגנירּפש רע

 :ןדירפוצ רע טדער ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ .ןיא קיטכַאה
 רָאג שטָאֿכ ...! רעקידריווקרעמ ַא ,,ןגָאז וצ ױזַא ,לַאפוצ ַא --

 -רַאמ ןטייװצ ןיא .ןסירעגנייא ךיז טָאה טרָא ןייא ןיא ....רעטושּפַא
 עמוגַא זיא ,עשַאמַאמ  ,גנומייצ יד ןוא ...הֶׂשִקִׁשֹנ ...ךיז טלקיװ
 -- םיצירּפ יד ...םיוא יז טּבייר ןגיוא יד --ףיוא יז טוט ךַאז רוא ןוא
 ןענַאד ןיפ טמרָאװ ןּביזַא ,ָאד טעּברַא ךיא ...םינ יז טלעפעג
 זומ ,יורפ עליואוו ַא -- טעּברַא עשירַאילָאטס ,רענייא עטצירּפַא יב
 עטושּפ רָאנ לָאמטפָא ...עקיאײלרעלַא יז יג ךַאלכיּב ,ןגָאז ןעמ
 יד ןיא קיטכיל ךיילג ריד טרעפ ןוא -- ךרוד טסנעייל ...ךַאלכיּכ
 ריא ּבָאה'ּכ זַא רעָּא ...רַאּבקנַאד ריא רימ ןענייז -- ,לללּב ! ןגיוא
 ליב ַא ולימַא ךיז יז טָאה -- םענייא לרעמונ ַא ,,גנוטייצ יד ןזיוועג
 טנָאז ,סָאד !ָאי !רטָאיּפ ,יז טגָאז ,קעװַא סע טפרַאװ .טקידײלַאּב
 רַאפ תורצ רָאנ ןלעװ ןופרעד ןיא ,לש ןָא ךַאלגניי ףיוא ןעומ ,יז
 ...רַאפרעד טמוק ,יז טגָאז ,ריּביס ןוא עמרוט ...ןעמוקפיהַא ךייא

 ןיא ךיז טרעלקרַאפ ,ןגיװששנַא טֿפירעגמוא רעדיװ שרעװ רע
 | : טגערפ

 -- רענעי שטנעמ רעד טָא ...רע ,עשַאמַאמ . ,רָאנ טגָאז --
 ?רערעייא .ֿבורק ַא זיא

 ,רעטומ יד טרעפשטנע -- רעדמערפ ַא --
 -וצ קרַאטש ,םייא טזייװ ,רעדנַאניּפ ליטש ךיז טֿכַאל רטָאיּפ

 טכוד םֹורַא עגרַא ןיא רעּבָא ;ּפָאק ןטימ  טקקָאש ןוא ןדירפ
 קיסַאּפ שינ זיא "רעדמערפ ַא, טרָאװ םָאד זַא ,רעמומ רעד סייא ךיז
 .יז טקידיילַאּב ןוא ןעניּבייר וצ ענונצ



 :םיא ןעקיֿפ רעּבָא -- יז טגָאז -- ענעגייא ןייק שיג םיא ןיּבּכ --
 סענעגייא ןַא רַאמ יװ ...יׁשּפָא םיא רַאפ ּבָאה ןֹוא גנַאל ןופ ןיוש
 ...ןרעטלע ןַא ...רעדורּב

 טינ ריא ויא סָאד ,םיוא םינ יז טז טרָאװ עקיטיינ םָאד
 םָאד ןטלַאהניא טינ יז ןעק רעדיװ ןוא ,ריא טסירדרַאפיפ ,םענעגנַא
 'טליפ טייקליטש עקידנטרַאװפױא ,עטערַאמֿכרַאפ ַא .ןעּפילֿכ עליטש
 ,רטָאיּפ טייטש ?סקַא ןפיוא ּפָאק םעד ןגיוּבעגנָא ; בומש יד ןָא
 טּפַאלק שיט ןָא טרַאּפשעגנָא .טרעהעגוצ סָאװ וצ ךיז טלָאװ רע יװ
 ןייז ,טעּב ןָא רעגניפ ןטימ טייצ עצנַאג יד טרעלקרַאפ ןַאּפעטכ
 רעטומ יד ,ןווייא ןָא טנעלעגנָא רעטסניפ רעד ןיא ךיז טָאה ּבייװ
 ןיא ןיילַא ריא יז טקוק זייװנטייצ ןוא קילּב ןטגנערטשעגנָא ריא .טליפ
 טימ ,ןלעקנוט ַא ,ןלַאװָא ןַא טגָאמרַאפ יז טָאה םינּפ ַא -- ןירַא םינּפ
 .ןוא םַאזקרעמפייא .עּבמָאג ענעטינשיַאפ ףרַאש ַא ןוא זָאנ ןֿכײלג ַא
 .ןגייא עֿכַאלנירג עריא ןטֿכױלעג ןּבָאה ףרַאש

 -=רַאטש ַא -- ,רטָאיּפ לוטש טגָאז -- ...םע טסייה ,דניירפ ַא --
 ...טצַאשעגנייַא םיוחג ךיז טרע ...!ָאי ...םיא ייּב רעטקַארַאֿפ רעק
 ?ֵא ,ענַאיטַאט ,שטנעמ ַא ןיא סָאד) טָא ...ןייז וצ ףרַאדס יװ
 , ...טסגָאז וד

 יד ענַאימַאט רעניא םיא טנָאלש --?רעטּנײװַאּב ַא זיא רע --
 טסעפ ךיז ןקירד ליױמ םעניילק ריא ןופ ןּפיל עניד יד ןיא ,דייר
 ,ףיונוצ

 | .רעטומ יד טמעלקרַאפ טרעפטנע --! ןמלַא ןַא --
 .ריא םימ ענַאימַאמ טגָאז !טסיירד ױזַא רע זיא רעּבירעד --

 יא ןזָאל טינ ךיז טעװ רעטּכײװַאּב ַא -- םיטש-טסורּב - רעקירעדינ
 - ...ןּבָאה ארומ טרע -- געװ ַאזַא

 ,רמָאיּפ סיוא טיירש -- ...טָא ןוא רעטּבײװַאּב ַא ? ךיא ןוא ,ונ -- |

 ןוא םיא ףיוא קידנקוק טינ ייחפ יד טגָאז --! ךַאמעג זָאל --
 ןוא ויולּב טסדער ?סנױזַא וטסוט סָאװ ,ונ -- ,ןּפיל יד םירקַא טז
 ךשטנעמ ןּבָאה ןצונ קינייװ .לֿכיּב ַא רעּביא וטסנעייל ןעװ-ןטלעז
 ..ןװױא ןרעשניה ןענַאּפעטס טימ ךיז טסעדוס וד סָאװ ,ןופרעד

 מקידיײלַאּב ךיז טרעּפמַא ..ךש ַא ןרעה ,רעדוהּב ,ךימ -- }
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 ומסרער טסיזמוא ...ןּפָאה יװ ,ָאד ןיּב -- ךיא -- .רעױּפ רעד ליטש ןוא
 | ,.גיוזַא

 ןוא גייװ רעד ףױא קוק ַא טייהרעקידעגייווש טוט ןַאּפעטכ
 ...פָאק םעד ּפָארַא רעדיוװ טזָאל

 -- .ענַאיטַאט טגערפ -- ? הנותח םירעיוּפ ןּבָאה סָאװ וצ ןוא --
 ?ןטעּברַא וצ ,ָאד זיא םָאװ ...ןעמ ףרַאד ןירעטעּברַא ןַא טנָאז'מ

 ַא טימ ןַאּפעטס ןיירַא טלעטש --?ריד זיא קיניײװ / ךָאנ --
 .םיטש רעטקיטשרַאפ

 ןיא רעגניה ןיא טּבעלמ ?טעּברַא יד טָאה ןיז ַא רַאפ םָאװ --
 -- .ןריוּבעג ןרעװ רעדניק .סנייא ץלַא ,םיוא:גָאמ  ,ןייא?גָאט טייג
 ןייק טיִג םָאװ ,טעּברַא בילוצ ...ןעזוצמורַא יז טייצ ןייק .ָאטיג
 ...םינ טיירּב

 קידנרייר ,ריא ןּבעל ךיז טצעז ,רעטומ רעד וצ וצ טייג יז
 : תונעט ןָא ,ןייּפ ןָא ,קידתונשקע

 ךיז טָאה סקירָאיייײװצ ַא םנייא ...טַאהעג ייווצ ּפָאה ךיא --
 ַא ,ןגָארטרעד טינ --עטייוצ סָאד ,טירּבענּפָא רעמַאװ קידוז טימ
 .רַאפ רעד ,שעּברַא רעד טָא בילוצ ץלַא ...טַאהעג דניק טוט
 םירעיוּפ ןּבָאה טסיזמוא - טָא ךיא גָאז ! דיירפ עמיירגַא ...ז רענעטלָאש
 יירפ רעמעּב יז ןטלָאװ ...רָאנ ךיז ןעמ שדניּב טנעה יד ,הנותה
 .יונ ןעמעלַא זיא סָאװ ,גנונעדרָא ןַא וצ ךיז ןגָאלשרעד ,טּכעלעג
 קיטכיר ...שטנעמ רענעי יװ ,ןפָא םיתַא תמא ןרַאפ ןטלָאװ ...קיט
 ...? לרעטומ ,ךיא דיר

 -נַא -- עקניּביל ןיימ ,קיטליר -- .רעטומ יד טגָאז -- קיטכיר --
 | | ...ןעמוקייּב שינ ןּבעל סָאד ןעמ ןעק שרעד

 ?ןַאמ ַא טָאה ריא --
 ...ךיא בָאה ןוז ַא ...ןּברָאטשעג

 ?ךייַא טימ ןעמַאזוצ טּבעל ,רע זיא ואוו --
 .רעמימ יד טרעפשנע--!עמרוט ןיא טציז רע --
 .טנייוועג ןטימ ןעמַאזוצ ,רעטרעװ עקיזָאדיד יװ ,טליפ יז ןוא

 טימ טסורּב ריא ןָא ןליפ ,םיחַא דימּת ןפור יז םָאװ ,ןייפ ןלַאל
 | - .ץלָאטש ןקיאה ַא
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 ץלַא ...! ןירַא םיא טצעז'מ יװ ,לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש --
 ןפָא ןוא ןענַאטשרַאפ תמא ןֿכַאלטעג םעד טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד
 ,רעגנויַא יא רע ...טעװעלַאשזעג שינ ןיײלַא  ךיז ,םיא .טייזעג
 ,טרעלקרַאפ םע רע טָאה גנוטייצ יד !רענולקַא ...רעניישַא רעייז
 שטָאֿכ ...טריפעגפיורַא געװ םע ד ףיוא ןשמיוָאנַאװיא ָאליַאֿכימ ןוא
 ןעמ טעװ-- טָא טציא ...!רע יװ ,טלַא ױזַא לָאמ ייווצ זיא ָאליַאכימ
 רע טעװ ...ןטּפשמרַאפ םיא טעװ'מ -- ןוא ןוז ןיימ ןטּפשמ רַאפרעד
 -  ..ןָאט ךַאז ןייז רעדיװ ןוא ריּבימ ןופ ןײגקעװַא

 טסורּב ריא ןיא ץילַא טסקַאװ ליפעג:ץילָאטש רעד ןוא טרער יז
 ,רעטרעװ רע טכז ,דלעה ַא ןיפ טלַאטשעג יד קידנפַאשַאּב .,ןוא
 ןקידלכש ,ןלעה ַא ןיא טייקיטיונ יד טליפ יז .ולַאה ןיא קידגקירד
 ,גָאט ןרַאפ ןעזעגנָא ךיז טָאה יז ןללעװ ,ןייּפ םוצ םֿכיװעגכײלג
 ןַא ,ליורג רעקיניזמיא ןַא יװ פָאק ןפיוא ןגעלעג ריא זיא סָאװ
 רעטנוא קיניזטסואדַאּבמוא ךיז טפרַאװ יז .תוידזֿפַא עקידהשוגנָא
 ,ץלַא ףיונוצ טּביילק ,המשנ רעשנװעגַא ןופ גנורעדָאּפ רעקיזָאדרעד
 ןייא ןיא ,קימֿכיל ןוא ןייר ןייז וצ ןזיװעגסיוא ריא טָאה סָאװ
 ...רעקַאלפ ןרָאלק ןייז םימ יז טדנעלּברַאפ סָאװ ,רעייפ

 ךָאנ ,ןרָאװעג ןריוּנעג ןששנעמ עניזַא ןיוש זיא ךמַא --
 טצעל וצ ןיּב יז ןלעװ עלַא ןוא ,ןריוּבעג רדסּכ ןרעװ רערעמ
 ...תמא ןרַאפ ,ןגעװסנשטנעמ ןופ טייהיירפ רַאּפ .ךיז ןלעטשנייא

 טפוה ןעמענ ןייק םגה ןוא ,טײקיטפױרָאפ ןָא טסעגרַאפ יז
 ןופ טסואוַאּב זיא ריא םָאװ ,ץלַא טלייצרעד יז רעּבָא ,ןָא םינ יז
 ןטיק יד ןופ קלָאפ םָאד ןעיײרפַאּב רַאפ טעברַא רעמייהעג רעד
 טנעהָאנ ריא ןענייז םָאװ ,ןטלַאטשעג קידנרעדליש .םייקעגדעשז ןופ
 םעד ,חוּכ ןצנַאג םעד -עטרעװ יד ןיא ןירַא יז םגייל ,ןצרַאה םוצ
 =עג טקעװרעד ׁשעּפש יװַא ןיא סָאװ ,עּביל ןופ םולפרעּביא ןצנַאג
 .ןבעל ןופ ןסיומש עקיאורמוא יד ךרוד טסורּב ריא ןיא ןרָאװ
 סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ תחנ ןילַא יז טפעש ץּביל רעסייה טימ ןוא
 ריא ךרוד טצוּפַאּב ןוא ןטכױלַאּב ןורּכז ריא ןוא ףיוא  ןעייטש
 ,ליפעג

 ,ררע רעצנַאנ רעד רעּביא טייג םעּברַא עקידתופתוש ַא --
 ןוא גָאװ ןייק זיא -- ןשטנעמ עטונ ןופ הוּכ םוצ ...טעטש עלַא ןיא;



 העש רעד זיּב ןסקַאװ טעװ ןוא רע טסקַאװ רדסִּכ ,ָאטינ סָאמ
 | ...ןוחצנ ןופ

 מרינש ןוא גנירג יז טניפעג רעטרעװ ,ךיילנ טסילפ םישש ריא
 ןםייטש ןפיוא ,לרעּפ עקיצנַאלג ,עקיּברַאפליפ יװ ,ןָא קיטפַאה יז
 ןוא שולּב םנופ ץרַאה סָאד ןקיניײרוצּפָא גנַאלרַאפ  ריא .ןופ רינש
 וצ) יװ ןטלָאװ םירעױּפ יד יװ ,טעז יז .גָאש םעד ןופ ץומש
 ריר ,טכײרגרעד ייז ןבָאה הייר עריא ואװ ,טרָא םוצ ,ןפקַאװעג
 םעטָא ןטקַאהעגּפָא םעד שרעה יז ,םינּפ ןיא טסנרע ריא ןקוק ,שינ ךיז
 טרעפערגרַאפ ץילַא סָאד ןוא ,ריא ןּנעל טציז םָאװ ,יורפ רעד ןופ
 וצ טגָאז ןוא טדער יז םָאװ ,םעד ןיא ןּכיױלג ריא ןופ היּכ םעד
 :ןשטנעמ יד

 מיוג ןקירדס ןעמעװ ,רעוש .ךיז טנעלס ןעמעװ ,עלַא --
 םיתרשמ ערעייז ןוא עכײר יד ןעמעװ ,עלַא ,טײקיזָאלצעזעג ןוא
 םינמשלּפקמ ןייג ףרַאד קלָאפ עצנַאג םָאד ,עלַא -- טֿפָאירַאפ .ןּבָאה
 ,םעמרוט יד ןיא םיא רַאפ םיוא ןעייג עֿכלעװ ,ןשטנעמ יד ןייז
 ?רעד יז ןלעװ תוֿפשחמ עקיטיז ןָא ....ןייּפ ןוא טױט ףיוא .ןעייג
 ןָא ,ןשטנעמ עלַא רַאפ קילג םוצ געװ רעד טגילס ואוו ,ןרעלק
 ןלעװ טלַאװעגרעּביא ןוא -- געװ רעד זיא רעש -- ןגָאז יז ןלעוװ ןגיל
 מייז ןלעטש ךיז טעװפ רֹעװ רעּבָא ,ןריפ שינ ךיז טימ םענייק יז
 ,ןטערטּפָא שיג יז ןופ לָאמנייק ןייש טעװ רעד -- יז וצ טייז יי
 נא ןייק טינ ,געװ רעד טָא רָאנ זיא קיטכיר -- ןעז טרע לייװ
 | | ! רערעד

 שגנַאל יא ןֿכַאלקריװרַאפ וצ ןגינעגרַאפ םיוהג טפַאשרַאפ ריא
 !תמא ןגעװ ןשטנעמ וצ ןיײלַא יז טדער שָא --גנַאלרַאפ ןקינָא

 ךיז ןלעװ ייז ,ןיג קלָאפ סָאד ןעק ןשטנעמ ענזַא טימ -ר
  ןלעװ יז ויּב ,ךיז ןלעטשּפָא טינ ,ןענעגונַאּב שינ םָא-יּבַא טימ
 יז ,טייקענדעשז עזייּב עצנַאג ידי ,תולוע עלַא ןעמוקייּב .טינ
 שנעמַאזוצ ינ ךיז טעװ קלָאפ עצנַאג סָאד ויּב , ןטעהטּפָא טינ ןלעװ
 ײװ ,ןגָאז טינ שעװ קלָאפ םָאה ויּב ,המשנ ןייא ןיא ןצלעמש
 ,ןצעזעג ןעיוּפפייא ןיילַא לעװ ךיא ,רַאה רעה ןיּב ךיא --שטנעמ ןייא
 | ...+ ןעמעלַא רַאפ עֿפײלג
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 רַאה סָאד .םורַא ךיז טקוק ,ןגיװשטנַא יז טרעװ ,טרעטַאמרַאפ
 טינ ָאה ןלעװ רעטרעװ עריא זַא ,טײקרעֿכיז עקיאודַא טשרעהַאּב
 =ןטרַאװ ,ריא ףיוא ןקוק םירעיוּפ יד ...ןצונ ןָא ןייג ןלַאפרַאפ
 ןפיוא טנעה יה טגילעגנעמַאוצ טָאה רטָאיּפ .סָאװ .ךָאג ףיוא קיד
 טרעטיצ םינּפ ןטקעלפעג ןייז ףיוא ,ןגיוא יד טערומשזרַאפ ,ןצרַאה
 טָאה ,שיט ןָא שטנַאה ןייא טימ טרַאּפשעגנָא ,ןַאּפעטס  ,לֿפײמש ַא
 רע יװ ,זלַאה יד ןגיוצעגסיוא ,םיואדָאפ ןגיוּבעגסױא ןצנַאגניא ךיז
 ןוא ןטָאׁש ַא טגיק םינּפ ןייז ףיוא ...שרעהעגוצ ץילַא ךָאנ ךיז טלָאװ
 סָאװ ,ּבייװ ןייז ...טקידנערַאפ רעמ טכױעג ןייז םיוא טעז ןופרעד
 טגײלעגקעװַא ,ןגיוּבעגניא ךיז טָאה ,דעטומ רעד ןּבעל ןפעזעג זיא
 / .סיפ יד רעשנוא ךיז טקוקעג ןוא ינק יד ףיוא םנניוּבנלע יד

 .רָאפ ךיז טצעז ןוא רטָאיּפ קידנעשטּפעש טנָאז -- ...סָאװטָא --
 .ּפָאק ןפימ קידנעלקָאש ,לקנעּב ןפיוא קיטֿכיז

 רעד ףױא קוק ַא טומ ,םיוא םַאוננַאל ,ךיז טֿכײלג ןַאּפעטפ
 םָאוװ קידנלעװ יװ , ןטפול רעד ןיא טנעה יד רעדנַאנופ טריפ ןוא ּבייװ
 ...ןעמענמורַא

 טּכיוה -- ךַאז רעד טָא וצ ןיוש ךיז טמענ ןעמ דלַאּביװ --
 ןטימ ,עקַאט ,ןייש ןעמ ףרַאד -- קירעדיג ןוא .טרעלקרַאפ ןָא רע
 ...ןצרַאה ןצנַאג

 | : טייקטסיירד ןָא .וצ טינ רטָאיּפ
 ...1 ןקוקוצמוא ךיז סָאװ .ָאטיג .ןייש יא קירוצ .,.ָאי -- 1,., 

 .ןַאּפעטס רעטייוו שדער -- ...רעטיירּב ַא זיא םענרַאפ רעד --
 ,רטָאיּפ וצ רעדיװ טיג ...1 טלעוװ ץנַאג ףיוא --
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 טנַאװ ןָא עצײלּפ רעד טימ טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רעטומ יד
 עקידנגעװּפָא עליטש ערעייז טרעהעג ,ּפָאק םעד ןפרָאװרַאפ ,ןוא
 ךיז טצעז ןוא םֹחַא ךיז טקוק ,ךיז טלעטש ענַאיטַאט .רעטרעוו
 -וצמוא טימ שוט יז ןעװ ,ןגיױא ענירג עריא ןצנַאלג ןקורט .רעדיװ
 .םירעיוּפ יד ףיוא קוק ַא םינּפ ןפיוא גנוצַאשגנירג ןוא טייהנדירפ

 טדנעוו -- ? ןענַאטשעגסױא ,םיוא טזייוװ ,ריא טייז תורצ ךס ַא --
 ' ,רעמומ רעד וצ גנולצולּפ ךיז יז
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 | .ּפָא רעטומ יד ךיז טפור --! ןעוועג --
 ...דייר ערעײַא ךָאנ ץרַאה סָאד שיציפ ...טוג שדער ריא --

 ענױזַא ףיוא עלעטלעּפׁש ַא ךרוד שטָאֿכ -- ! וינעטָאג -- ךיז טכרעלק
 יװ ..?ןנעל סָאד ןיא סָאװ !ןָא קוק ַא ןּבעל ַאזַא ןוא ןשטנעמ
 רעלק ...ךַאלֿפיּב ךיא ןעייל ,ןענעייל ןעק ךיא טָא ...! םּפעׁש ַא
 .ןעקנַארעג יח ןופ ...טלענ ענעצנַאג טינ ךיז טפָאלש לָאמַא ...ךס ַא
 טסױמוא ךיא לעװ -- ןרעלק טינ ?ןופרעד םיױרַא טמוק סָאװ ןוא
 ץלַא ...עקיּבלעומָאד ךיוא -- ןרעלק ,ןרעטַאמּפָא ךיז ןּבעל ץנַאגַא
 ףיוא ןעװערָאה ,ןטעּברַא -- םירעױּפ יד טָא ...טסיזמוא ידַא סעּפע
 -רָאג וצ ךיז ןגָאלשרעד ןוא ...דניזעג רעד רַאפ טיורּב לקיטש ַא
 ןגָאלש ,ןעקנירמ ,ןופרעד זייּב ןרעװ ,הלווע יד יז ןליפ ...טינ
 ...טינרָאג ?עשו-סָאװ ,ונ ...ןעװערָאה ...רעדיװ ןעװערָאה  ,ךיז

 ,םיטש ןיא ןוא ןגיוא יד ןיא לֿפײמש-קזיח ַא טימ טרער יז
 .םימ טלָאװ יז יװ ,זייװנטייצ ּפָא ךיז טלעטש ,קיפילפ ,קירעדינ
 .ןגייווש םירעיוּפ יד ...םידָאפ ַא יװ ,דייר יד ןסיּצעגרעּביא לָאמַא
 יורטש ןרעּביא טֿפרָאש ,רעטסנעפ יד ןיפ ןּביוש יד טעלג טניװ רעד
 טעיָאװ ץעגרע .ןעמױק ןיא ליטש ןייוונטייצ טעשזדוה ,ךַאד ןופ
 .םנּפָארטנגער רעטסנעפ ןיא ןטלעז ןּפַאלק קשֹח ןָא ןוא .טנוה ַא
 ןיא רעּבָא ,לקנוש טרעװ ,רעטיצ ַא טוט ּפמָאל ןיא רעייפ רעד
 .לעה ןוא ךיילג רעדנַאנופ רעדיװ ךיז רע טנערּב םוחַא עגרַא

 ...! בעל ןשטנעמ סָאװ ּבילוצ טָא -- טרעהרעד דייר ערעייא --
 .{ץלַא ךָאד סע םיײװֿכ -- עז ןוא ךייא רעהיֿכ -:ענדָאמ יױזַא ןוא
 ןעקנַארעג ןוא טרעהעג טינ םניזַא ךַאזנייק ךיא ּבָאה ךייא ןיִּב ןוא
 ...טַאהעג םינ עניױזַא

 -רַאפ רעייפ סָאד ןֹוא ,ענַאיטַאט ,ןסעגעגּפָא רשפא טלָאװמ --
 ןלעװ ןשטנעמ -- .םַאזגנַאל ןוא טערַאמנרַאפ ןַאּפעמס טגָאז -- : ןשָאל
 טכַאמ ונוא .טנערּבעג רעייפ טעּפש ןוָאקַאמושט יב -- ןקרעמַאּב
 ...ןרָאש לָאמַא סע ןעק טסַאג רעד רעּבָא ...סיוא יג סע

 .ןויוא םוצ וצ טייג ןוא ךיז טלעטש ענַאיטַאט
 ,(* םוק ,טציא-- .רטָאיּפ לֿפײמש ַא טימ ליטש טגָאז -- ָא..גָאי ---
 .יא ןיא ,רֶעדורּב ,דניירפ ,לשמל יװ ,גנודנעװ זופ קורדסיוא ןַא (*

 רעטָאפ=ףיוט ןיז ןכאלטנעג

 טי



 ןיא גנומייצ יד ןזייווַאּב ךיז טעװס !רעױא ןוא ליומ ןָא לעטש
 | | ...קלָאמ

 --ןצעזניירַא ןליפַא טעוװמ זַא ,ךימ ...ךיד ןגעװ םינ דײדֿפ --
 ...קילגמוא רּפֹעַאנקַא ךיוא

 :טגָאז ןוא שיט םוצ וצ טייג ּבייװ יד
 | ..:קעװַא יג --
 יװ ,קידנקוקו ,ןוא טיזַא ןָא ּםָא טייג ,ךיז טלעטש רע

 :לֿכיײמש ַא טימ עידומ רע זיא ,שימ םוצ טיירג יז
 ןוא ,לטניּב ַא רענעצ ַא - רעדחּכ רעזנוא טרעװ זיא סָאװ --

 ...טרעדנוה ַאד קטניּב ןיא ןעװ ,ןַאד ךיוא םָאד
 טלעפעג רע ,םיא וצ תונמחר ַא לָאמַאמימ טליפדעד רעטומ יד

 ,טלוםעג ךיז יז טָאה עדערו ריא ְךָאנ .רערעמ טציא ריא
 ןרירפוצ ןעועג ,גָאט ןופ אׁשמ רעקיצומש רעד ןופ טורעגסיוא יװ
 .םטוג ןעמעלַא ןשטניאוועג ןוא ךיז .םימ

 שטנעמ ַא -- .יז טנָאז -- !םָאּבעלַאּב ,ריא טניימ קיטֿיר טינ --
 יד ןסיהד ןופ םיא ןצַאש'ס יװ ,םעד םימ ןייז םיּככמ םינ רָאמ
 .טולּב ןייז ץיחַא ,טינ ךַאזנייק םיא ןיפ ןפרַאד עֿכלעװ ,ןשטנעמ
 ,םיאנׂש רַאפ טינ ,קיניײװעגיא ןופ ,ןצַאשּפָא ןײלַא ךיז טפרַאד ריא
 | ,..דניירפ רַאפ רָאג

 רעד םיוא ליטש טיירש --?רימ ןּבָאד דניירפ ַא רַאפ סָאװ --
 ...ןסיּב ןטשרע ןויּב -} .רעיוּפ

 ...קלָאפ םייּב דניירפ ןַארַאפ -- גָאז ךיא ןוא --
 -יַאפ פָא ךיז טפור --!סָאװטָא ...ָאד .טינ רעּבָא ,,ןַארַאפ --

 | .ןַאּפעמס טרעלק
 ...ענױזַא ןָאד ךיז טפַאשרַאפ ---
 :ליטש טגָאז ןוא רעלק ַא ןַאפעמס טוט
 ,.,טפרַאדעג שלָאװמ ,..ָאי --
 .ענַאיטַאמ ןייא טדַאל ---!שימ םוצ ךיז טצעז --
 רעד ןיפ ןעװעג טקירדרעד יװ הליהּתכל זיא רעכלעװ ,רטָאיּפ

 ײּב ןָא טּבױה ,טייהנגעלרַאפ ןיא טליפעג ךיז ןוא דיר םרעטומ
 - : ןדייר קיטסַאה ןוא קירעּבעל רעדיװ טיהּבטנװָא
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 ,רע'רפ סָאװ ןענַאד ןופ ןרָאפסױרַא טפרַאד ,לרעשומ ,,ריא -!
 ריא טפרַאד ןרָאפ ןוא ...ןגָאז וצ ױזַא ,ןקרעמַאּב שינ ךייַא לָאזמ
 דיא ...ןיירַא טָאמש ןיא םינ ןוא ,עיצַאטס רעטסשנעָאנ רעד ףיוא
 ...דרעפ?טסָאּפ ףיוא ןרָאפ טנעק

 .ןַאפעטס טגָאז -- ...ןרימוצ לֿכיא ?סָאװ = וצ --
 --  טקיטכענעג -- ןגערפ ךיד ןעמיט--סָאװ רעמָאט  םינ ףרַאד'מ 9

 ...טרימעגּפָא יז ּבָאה ךיא ?ןעמוקעגניהַא יז זיא ואו .טקיטֿפענעג
 -רַאפ ...!ןיירַא עמרומ ןיא להומ ייז ?טריפעגּפָא טסָאה וד ,ַאדַא
 !ןלײַא וצ סָאװ ָאטינ ךיז זיא ןיירַא עמרוט ןיא ןוא ? טסייטש
 טדערס יװ ,* טייל ןּנרַאטש ,םייצ יד טמוק-- שייצ ןייז ןיא ץלַא
 ...ןרָאפעגקעװַא ,דרעפ ןעגנודעג ,טקיטכענעג -- טושּפ יזַא ןוא ...ךיז
 ...ףרָאד-רָאפֿפרוד ַא ? טקיטלענס ןעמעװ ייּב רעװ עלַאמ

 ָאה וצ ארומ טנרעלעג ,דטָאיּפ ,ךיז וטסָאה ואוו --
 .ענַאיטַאמ קווח טימ טגערפ

 רטָאיּפ מַאלק ַא ךיז טוט--:ַאמוק ,ןסיװ ןעמ ףרַאד ץילַא --
 ,טסקנעדעג 1 ןייז שסיירד ךיוא ןעק -- ןּבָאה ארומ ןעק -- .ינק ןרעּביא
 ?טקירדעגוצ ןָאנַאגַאװ גנוטייצ רעד טא ּבילוצ טָאה יקסמעז רעד יװ
 ןיא ךֹוּב ַא ןדיירנייא טינ טלעג ןייק רַאפ ןװָאנַאגַאװ וטסעװ טציא
 ךיא ,ןעיורטעג הימ שנעמ ,לרעטומ ,ריא !ָאי ...ןעמענ וצ טנַאה
 טסואוַאּב טוג זיא סָאד ,םידאמ רעפרַאש ַא ןצנוק ײלרעלַא ףיוא ןיִּב
 ןטמעב ןפיוא ןעייזרַאפ ךייַא ךיא לעװ ךַאלריּפַאּפ ןיא ךַאלליּב ...ןעמעלַא
 ,ךיז טײטשרַאפ ,זנוא ייּב ןיא םלוע רעד !טליװ ריא לפיוו ...ןפוא
 ,ןטייז יד יזַא טקירד טייצ יד רעּכָא ,שינדחּפ ןוא טנרעלעג שינ
 טצָאלגעגסױא ןגיוא יד ןשטנעמ םייּב ןרעװ קידנליװ-שינ-קידנליװ זַא
 --טושּפ רָאג םיא טרעפטנע לֿכיּב סָאד ןוא ?ָאד טייג סָאװ  ןיא --
 שטנעמ רערעטסניפַא זַא ,טפערמ'ס !טֿכַארטַאּב רעלק :סָאװטָא
 *עג רעד ןעװ ,טּפיוהרעד ...רעשעדליּבעג ַא יװ ,רעמ טײטשרַאפ
 עז ,םורַא םישעמוא ָאד ךיז יירד ךיא ...! טָאז יא רעטעדליּב
 ןוא ךרַאמ ךיז טרעדָאפיס רעּבָא ,ןּבעל ןעקימ :הׂשקשנ --ךּפַא

 -- ?ל5
 י'|=

 ךּברַאטש רַאצ רעד ךױא טעװ טײצ יד טמוק -- ךַאלּבעטשכונ (*

 .(סעסאה םקאחתסז א םגקמ ת0א06ד)
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 יד ...עטָאלב ןיא ךיילג ךיז ןצעזוצנירַא טינ ,םייקנילפ עפיהגַא
 יי םעּפע ,וָאנ רעד םימ ךיוא ךָאד טקעמשרעד -- עווטפ בלָאשַאג
 ןוא קיניװ שעּפע טלֿכײמש רע -- רעױּפ ןופ לשניװ רעטלַאקַא
 ןופ ןענױאװעגּפָא ךיז ללכּבי ליװ ןוא ...ךַאלדניירפ = טינרָאג
 למרעד א טיי טינ ָאד --ָאװָאקַאילָאמפ ןיא ןעװ ָאד ...עװטסלַאשטַאנ
 יד ןוא ונ ,ןשטעװקסױרַא -עייטש םעד ןעמוקעג ןעמ זיא --ַאזַא
 ןוא .םיפ טשעט יה יד ףױא ,ןגעקטנַא ךיז ןלעטש -- בירעילּפ
 עשיטניה ,ריא ךַא -- ךיילג רָאװָאנַאטס רעד טנָאז ...רענעקעלפ טימ -

 רענייא רעיופ ַא ןטרָאד יא !ךָאד ריא טייג רַאצ ןגעק !םרענעל
 ןמימ תוחור ידלַא וצ םייג,-- גָאזַא רע טוט ,ןיקַאװיּפס ,ןעוװעג
 ןופ דמעה עטצעל יד טסייר סָאװ ,רַאצ רענייפ ַא : ןעמַאזוצ רַאצ
 ךיז טײטשרַאמ !לרעטומ ,ןעגנַאגרעד זיא'ס טייו יװ טָא .,."ז בייל
 רעּכָא ...ןירַא עמרומ ןיא ןוא ןעניקַאװיּפס ,טקַאּפעג םיא טָאה'מ
 םיא ןרוה עניילק רעדניק יָא ןוא . ,ןּבילּבעג זיא -- טרָאװ םָאד
 ...טּבעל ,,טיירש םע ...רעּביא

 טימ ,ןשטּפעש ןקיטסַאה טימ רדסּכ טדער ןוא טינ טסע רע
 -העדנַאנופ ,ןגיוא עטיישעג ,עדעטסניפ יד ןיא ץנַאלג ןרעשנומ ַא
 ,רעטסיימ ןופ תועּבטמ ענרעּפוק יװ ,טנַאה רעטיירּב ןופ קידנטיש
 .ןבעל ןשיפרָאד ןרעּביא ןעגנוטלַאכָאַאּב עניילק ,עקילָאצנָא

 :טגָאזעג ןַאּפעטס םיא טָאה לָאמ ייווצ ַא
 ...ןסיּבענוצ טססָאװ --
 רעדיװ ךיז טפיג ןיא לפעלַא ,טיוחּב לקיטש ַא טּפַאֿכ רטָאיּפ

 ןֿכָאנ ,ךַאלדנע ,רעדיל ןיא לניימ ַא יז , ןעגנולייצרעד ןיא רעדנַאניפ
 :ץידומ ןיא ןוא ףיוא רע שננירּפש ,טױרּבשנוזָא

 ...! םייהַא רימ שייצ .,ונ --
 ןטימ קיהנעלקָאש ,ןיא רעטומ רעד ןגעקטנַא ךיז טלעטש רע

 : קידנגָאז ,טנַאה ריא רע טלקיירט ,ּפָאק
 לָאמנייק ןיוש ךיז רימ ןלעװ רשפא !לרעשומ , טנוזעג טייז --

 ...שוג רעייז ץלַא ןיא םָאד וַא ,ןגָאז ךייא ףרַאד'כ ..ןעז םינ
 ײָאמעשס  ןיא !טוג רעייז ..ערעייַא דיר יד ןוא ךייא ןפערט
 ...5 ןַארַאפ םעמע ךָאנ עטק'תהעג :ָאד רעסיוא ךייא ייּב זיא קיששנַאד
 ! ןַאפעטס ,קנעדעג ,ךוט ענעלָאװ ַא ....טנֿכיצעגמױא 1 ךוט ענעלָאװ ַא
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 ,םוק ...ןעגנערּב קישטנַארָאמעשט סעד ךייא רע טעװ הלַאּב טָא
 ,..1סטוג סָאדלַא ןוא !טנזעג טייז ...! ןַאפעטכ

 ,סענַאקַארַאט יד ןענרָאש'ס יװ ,ךיז טרעה'פ .סיױרַא ןענייז יז
 ןופ לקעד ןטימ טּפַאלק ןיא ךַאד ןפיוא ךיז שערָאּפ טניװ רעד
 .ַאמ .רעטסנעפ ןיא קינָאטנײא טּפַאלק ןגער רענבירדַא ,ןעמיוק
 ןופ קידנּפעלשּפָארַאו ,רעטומ רעד רַאפ טעב יד טֿכַאמ ענַאיט
 ןפיוא ייֵז קידנגײלנעמַאזוצ ןוא ןֿכַאז יד פערַאנ יה ןופ ןוא ןחיוא
 .לכנעּב

 ,רעטומ יד טקרעמַאּב --1שטנעמ רעקידעּבעל ַא --
 ןוא םירק רעד ןופ ריא ףױא קיקַא טוט עטפָאנעלַאּב יד

 : טרעפטנע
 .שייװ טינ ךיז שרעה'ס ןוא טגנילק ,טגנילק ...רעגנירג ַא --
 ,רעטימ יד  טגערפ --? ןַאמ רעיא ןוא .--
 ןבעל רימ ,שינ טקנירט  ...רעיוּפ רעליואוו ַא ...השקשינ --

 ...רע טָאה רעטקַארַאֿכ ןלַאװש ַא זיולּב !השקשג ...ךיז ןשיװצ םוג
 :טנערפ ןיא עגר ַא טנייווש ,םיוא ךיז טֿכײלג יז
 ?קלָאפ סָאד ףרַאד ןעועטנוּב -- טציא ןעד ןעמ ףרַאד סָאװ --

 ...ךיז רַאּפ ,רעדנוזַאּב רערעדעי זיולּב ,ןופרעד ןרעלק עלַא ! יאדווא
 הלוהּתנל ןוא ...ןדייר ךיוה ,ןפָא ןּבױהנָא לָאז ןעמ ,ףרַאד'מ ןוא
 ...ףיורעד ןסילשַאּב רענייא ץימע ךד זומ

 ;גנולצולּפ טנערפ ןיא לקנעּב ןםייא ךיז טצעז יז
 ,טימרעד ךייא .ךיז ןעמענרַאפ םנליירפ עגנוי-- רָאנ טגָאז

 טינ ןּבָאה ,לקע ןייק טינ ןליפ ...ןענעייק ,חעטעּברַא ןשיװצ ןעײג
 ? ארימ ןייק

 טומ ,רעפטנע םרעטומ רעד םַאזקרעמפיוא קידנרעהפיוא ןוא
 ןייא טניּב ,םעיװ יד פָארַא יז שָאל ךָאנרעד .ץפיז ַא ףיט יז
 | :רעדיװ ןדייר טמענ ןוא ּפָאק םעד

 -- טרָאװ .ַאזַא טנעיילעגרעּביא ךיא .ּבָאה לכיּב ןייא | ןיא --
 ..ןענַאטשרַאפ שוג רעיז ךיא גָאה םָאד ...ןּנעל קינױמוא ןַא
 ךענייז יז רעבָא ,ןַארַאפ ןענייז ןעקנַאדעג -- ןּבעל ַאזַא ןעקֿכ : ךיילג
 ןָא ךַאלעמעל עשירַאנ יװ ,םורַא ןעשזנָאלּב ןוא ןדנוּבעגפיונוצ שינ
 שעצ יז לָאז רעװ ,ָאטינ ...ןעשזנָאלב ,ןעשזנָאלב ...ךוטסַאּמ:ַא
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 ןשטנעמ יד ןּבָאה דנַאטשרַאפ ןייק ...סָאװ טימ ָאטינ ,ןעלמַאזפיונ
 -עג .ןּבעל קיניזמוא ןַא -- סע ןיא סָאה .ןָאפ ףרַאד'מ סָאװ ,שינ
 ַאוַא ...טקוקעגמוא טינ ןליפַא ךיז ןיא םוא ןופ ךיא טלָאװ ןפָאל
 !םעפע טײטשרַאפימ ןעוו ,שינעמעלק

 ץנַאלג םענעקחט ןיא שינעמעלק עקיוָאדיד טעז רעמומ יד
 ןיא טרעה ,םינּפ ןרַאד ריא ףוא ,ןגיוא ענירג םיורפ רעד ןופ
 :טרָאװ ךַאלדניירפ ַא םימ יז ןטסיירמ ךיז םליװ ריא .םימש ריא

 ...ןָאט וצ םָאװ ,ךָאד טײטשרַאפ ,עקניּבול ,ריא --
 :רעּביא ליטש יז טסייר ענַאימַאמ
 ןיוש ,ןגייל ןיוש ךיז טנעק ריא ...ןעמ ףרַאד ןענעק --

 ! טעּבעגמױא
 -רעקידעגייוש ןטרָאד ךיז טלעטש ןוא ןוויוא םוצ ּפָא טייג יז

 טגייל רעטומ יד ...ךיז ןיא טרירטנעצנַאק עגנערטש ,עֿכײלגַא טייה
 ןוא רענייּב יד ןיא טייקדימ עקידננָאג ַא טליפ ,ןֿכַאז יד ןיא ךיז
 יד ןעװ ןוא ,ּפמָאל םעד טשעלרַאפ ענַאיטַאמ .ליטש טצכערק
 עקירעדינ ריא ךיז טגָארטרעד ,ךשוה טימ לופ טכירעג טרעװ בומש
 טשיװעגּפָארַא סעּפע טלָאװ יז יװ ,יױזַא טגגילק יז .םיטש-טסורב
 :ךשוח ןקידנקישש םעד ןופ םינּפ ןלַאלּפ ןופ

 ...ָאטינ ןיא שָאג ןייק זַא ,ךיוא ןֿכער ךיא ...טינ טנװַאד ריא --
 ,ןרָאװעג טֿפַארטעגוצ ץלַא ןיא סָאד !ןָאטינ ן'יא םיסנ ןייק ןוא
 ...טײקשירַאנ רעזנוא ּבילוצ ,ןקערשוצּפָא זנוא ידּכ

 --קנַאּפ רעד ףיוא רעּביא קיאורמוא ךיז טרעק רעטומ יד
 ךשוה רעוָאלמוהּת רעד רעטסנעמ; ןלרוד טקוק ריא ףיוא ךיילג
 -רעד וצ םױק ַא ןיירַא קידתנשקע טֿפירק טייקלישש רעד ןיא ןוא
 קידנעשטּפעש טעמּכ ןדייר טמענ יז ...שיורעג ,ךרָאש רעקידנרעה
 ;ארומ טימ ןוא

 ּביולג ןסוטסירק ןיא ןוא ...טינ  ךיא .םייוו -- טָאג הוּכמ --
 טמלָאז -- ךיא יורט ענייז רעטרעװ יד ןוא ...רעטָאפ-עטַאט ןיא ,ךיא
 ..! ךיא ּביולג ןירעד ...ָאי ...ןילַא ךַיז יװ ,ןּביל ןטייוצ םעד

 : תוקפמ טימ יז טנערפ גנולצולּפ ןוא
 ןזָאלײַאּפ זנוא רע טָאה עשז:סָאװרַאפ ,טָאג -- דלַאּביװ רעּבָא --

 ןלָאז ןשטנעמ יד ןזָאלרעד רע טָאה םָאװרַאפ ?הוּכ ןטוג ןייז שימ



 ,רע טדיײלרַאפ סָאװרַאפ ...ןרעװ טלײטרַאפ ןטלעװ  ייוצ ףיוא
 םָאד ,ןייּפ ן?ַאלשטנעמ םעד ,ןצרַאה ןיא תונמחר טָאה רע בוא
 ןוא ןייּב מָארלַא ...ערעדנַא יד רעּביא ענייא ןֹופ ךיז ןעמולג
 | ? תוידזֿכַא

 ענַאװש יד רעטומ יד טעז רעטסניפרעד ןיא ,טגייווש ענַאיטַאמ
 ןצרַאזש ןפיוא יורג םיוא טעז סָאװ ,רוגיפ רעֿכײלג ריא ןופ ןרוטנָאק
 טלַאמרַאפ טמעלקרַאפ .ךַאלגעװַאּבמוא טיישש יז .ןוויוא  ןופ  ןָאפ
 .ןגיוא יד רעטומ יד

 ץלערק ןטגָאטײזעגנָא ןַא טימ רעדנַאנופ ךיז טגָארט גנולצללפ
 : םיטש עטלַאק ַא

 טינ ןייז לחומ שינ ךיא ןעק רעדניק עניימ ןופ טוט םעד --
 ...1 םינ לָאמנײק ...ןטייל טינ ,טָאג

 ןצרַאה ןטימ טײטשרַאפ יז ,ףיוא קיאורמוא ךיז טּכיה ַאנװָאלינ
 .ןפודענסױרַא -עטרעװ יד טָאה סָאװ ,גָאטײװ ןופ חוּכ םעד

 טגָאז -- ...ןייז ךָאנ ןלעװ רעדניק ,גנוי ךָאנ  שייז; ריא --
 | .ךַאלדניירפ יז

 : ןגייוש ןצרוק ַא ךָאנ יורפ ַײד טרעפטנע קידנעשטּפעש
 לעװֿפ ,טנָאז רָאטקָאד רעד ,ןיוש עקילַאק ַא ןיּב'ֿכ 1 ןיינ --

 ...רעדניק ןייק ןּבָאה טינ לָאמניײק ןייש
 ךיוה ןוא ןקורמ טומ סעפע .ליד ןרעּביא ךרוד טפיול זױמַא

 ןופ ץילּב םענעעזעג טינ םעד טימ קידנמיירכרוד ,עשטשערטַא
 ,רָאלק ןעמ טרעה רעדיװ ןיא .טיײקלישש עֿכַאלגעװַאּבמוא יד גנַאלק
 ןוא ןגער רעקישסּכרַאה רעד טשיור: ךַאד ןופ יחטש ןפיוא  יװ
 ,רעגניפ עניד ,ענעקָארשרעד םנצימע יװ ,םיא רעּביא ךיז טרַאש
 קיד:ענעֿכײצּפָא םנּפָארש-רעפַאװ ,ררע'רד ףיוא ןלַאפ קיטעמוא ןוא
 ...טֿפַאנ רעקיטמּבַאה רעד ןופ גנַאג ןעמַאזגנַאל םעד

 טירט עטקיטשרַאפ רעטומ יד טרעה ןעלמערד ןרעוװש ןֿכרוד
 טרעה-עד'פ ןוא ריט יד ךיז טנפע קיטֿפױרָאפ .זיוהרָאפ ןוא ,פַאג ןפיוא
 :ףור רעליטש ַא ךיז

 ?ןייש ךיז טגיילעג ...ענַאיטַאט --
 .ןיינ 2

 ?ןייש טפָאלש יז ןוא --
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 ,םיוא טזייו ,טפָאלש --
 ןעקנורטרעד שרעװ ןוא רעטיצ ַא טוט ,ףיוא טרעקַאלפ .לרעייפ ַא

 טֿפיררַאפ ,טעּב םרעשומ רעד וצ וצ טײג רעױּפ רעד .ךשוח ןיא
 טײקכַאלדנירּפ עקיזָאריד .סיפ יד ןייא ריא טלקיװ ,לצלעּפ םָאד
 יד רעדיװ קידנלַאמרַאפ ,ןוא ,טייקטושּפ ריא שימ רעטומ יד טריר
 ,םיוא טייהרעקידעגייוש ךיז טוט ןַאּפעטס ,לֿכיימש ַא יז טוט ,ןגיוא
 .ליטש טדעװ'ס  .מערַאנ יד ףוא ףױרַא טכירק

 רעד ןופ ןרעטיצ ןליופ םוצ וצ קיֿכַאװ ךיז טרעה רעטומ יד
 ךשוה ןיא ןיא ךַאלגעװַאּבמוא טגיל יז .טייקליטש רעשלמערדרַאפ
 ,..טולּב טימ ןסָאנַאּב ,םינּפ םניּבייר ריא רַאפ ךיז טגיוו

 : ןעשטפעש ןקורטַא ךיז טגָארטרעד םערַאנ יד ןופ
 .ַאּב ...וצרעד .ךיז ןעמענ'ס ןשטנעמ ַא רַאפ סָאװ ,טפעז --

 םיא םייצ ,טעװערָאהעג ,תורצ טימ טקישעזעגנָא  ,ןיוש  עטנרָאי
 ,גנוי ךָאנ ךָאד טסיּב וד ...!טָא-- יז ןוא ,ןעורועּפָא ךיז יש
 ...ַאפעטכ ,ךע ..,קידנעטשרַאפ

 :םיטש רעטֿכידעג ,רעטכייפ ַא טימ טרעפטנע רעיוּפפ רעד
 .טינ ,טײהרעטרעלקַאּב שינ ,ךיז ןעמ ןעק ךאז ַאזַא רַאפ --

 ...םיוא טרַאװ וד ...ןעמעג

 ...סניװַא טרעהעג --
 םנַאּפעטס -- רעדיוװ ןעײטשטנַא ןוא רעּביא ךז ןפייר ןעגנַאלק יד

 : םעשודוה םיטש
 םירעייּפ יד טימ ךיז ןדײרֿפרוד הליהתכל -- ןָאט ױזַא ףרַאד'מ --

 ןעק ,רעטסיירד ַא ...ַאשָאלַא וָאקַאמ ,לשמל ,שֶא  ...רעדנוזַאּב
 -- ייגרעס ןירָאש = ...עװטסלַאשטַאנ רעד ןופ טלועּב ןוא .ןענעייל
 ַא  ,רעַאלטנרָא ןַא שטנעמ א .,ועזַאינק  ...רעוּפ רעגולקַא ךיוא
 ?וצ ךיז רימ ןלעװ רעשעפש ...ןעװ:סָאװ-לייוװרעד ןוא ...רעטכיירד
 רָאנ ךיז ףרַאדמ ...ָאי ,ןעז רימ ןלעװ ,עינַאּפמָאק ַא .ןביילקפיונ
 יד ףױא ןײלַא ףרַאדמ ללנּב ןוא ...ןעניפעג וצ יז יװ ,ןפיוורעד
 ןעמענ ךיא לעװ טָא ...טדעֶר יז עֿכלעװ ןנעװ ...ןָאט קיק ַא ןשטנעמ
 ...ןקַאה ץלָאה טשרמולּכ ...ןוָאל ךיז טָאשש ןיא ןיײלַא ןוא קַאה ַא
 סָאד ...קיטֿפױרָאפ ןעמ ףרַאד ָאד ...קעװַא ,סע טסייה , ןענידרַאֿפ
 ...טעּברַא ןייז ןיא ןשטנעמ ןופ טרעװ רעד --קיטכיר יז טגָאז

= 
42. 



 ,ןטלַאהץםיחג ןיילַא ךיז ףרַאד'מ סָאװ --שעּברַא ַאזַא זיא םָאד .ןוא

 םיאי ...רענעי ,רעױפ רעד יװ ,טָא .וצרעד ךיז טמענמ ּבייא
 ןופ קידנדייר םינ ןיוׁש ,טָאג רַאפ שטָאֿפ םיא לעטש -- טינ שרַא

 ,טסעפ ןקיניז ףיוא טייטש ...ןּבעגֿכָאנ טינ טעװ רע ,יָאוָאנַאטס
 ךיז ןסיוועג סָאד ?א -- ַאקטיקינ ןיא - ...ןגָארגעגנײא ךיז ינק יד זיּב
 רַאפ ךיז טמענ'ס בוא ,קלָאפ סָאד ,ןייג ! םיסיג-- ...טקעועגפיוא
 ...ןסיירטימ ךיז ךָאנ ןעמעלַא טעװ ,תודחַא ןיא םעּפע

 ,ןשטנעמ ַא ןעמ טגָאלש ןגייא יד ןיא ךייַא רַאפ 1 תוחחַא ןיא --
 ...רעליימ ענעַהָא טימ טייטש .ריא ןדא

 םָאװ ,טָאג ןעקנַאד -- רעסעּב גָאז וד ...םיוא טרַאװ וה --
 !םָאװטָא ...ןשטנעמ םער טָא ,ןגָאלשעג טינ ןיילַא םיא ןּבָאה רימ

 ,קינײװעניא .טגָאלש עמ ןוא  גָאלש -- טגניוצ עמ ,ךָאד טפערמ'ס
 ןּבָאה ןשטנעמ ...טגָאלש עמ ןוא ,סוחדרַאפ ןיפ ןעמ טנייו ,רשפא
 םעװ גָאזּפֶא ַאזַא רַאפ ,ןגָאװצּפָא ךיז תוידוֿכַא ןופ טומ ןייק  טינ
 ַא ...ליװ ךיא םָאװ ,ַײז --ַאזַא לעפַאּב ַא ,ןגָאלש ןיילַא יז ןעמ
 רעװ ןוא ...טרעװרַאפ זיא ןייז שטנעמ ַא רעּבָא ,..רױח ַא ,ףלָאװ
 .טלעװ רעקיטכיל רעד ןופ םיא ןעמ טביירטרַאפ -- הזעה יד טָאה'ס
 טסיירד ןָאמַאטימ ןלָאז ךסַא זַא ,ןייגרעד לֿכײש ַאזַא וצ ףרַאד'מ ,ןייג
 ...ךיז ןלעטש ;ָאמַאטימ ןעמַאוצ ןוא ןרעוו

 זַא ,זַא םיטש יד קידנזָאלּפָארַא ָאד ,גנַאל טעשטּפעש רע
 לָאמַאטימ ןָא רע טּביױה ָאד ,רעטרעװ ענייז טרעה רעמומ יד סָאװ םיוק
 :ִּא יורפ יד םיא טלעטש ןַאד .ןעשזדוה וצ טֿפידעג ןוא קרַאטש

 ...ןקעוומיוא טסעװ ,רעליטש --
 לָאמַאטימ ...ףָאלש ןשרַאה ַא טימ ןפָאלשטנַא טרעוו רעטומ יד

 שליהרַאפ ,ןקלָאװ רעטֿכידעג ַא יװ ריא ףיוא ּפָארַא ךיז רע טזָאל
 .טימ טסייר ןוא

 .ןופ רעטסנעפ יה ןיא ןעװ ,טקעװעגפיוא יז טָאה ענַאיטַאמ
 שיורג יד ןגױא עטמוּפ יד טימ טקוקעג הנולּב ךָאנ ןּבָאה בוטש
 --עג קירעּפָאלש ןיא ףרָאד ןרעניא ןוא תושמשה:ןיּב .עקירגנרָאמ
 :רענעשעמ רער טייקליטש רעטלַאק רער ןיא ןעגנַאגעצ ןוא ןעמואזוש
 | .קָאלג-רעטסיולק ןופ גנַאלק
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 ךייא טעװפ ,יימ טקנרט ,דַאװָאמַאפ םעד טלעטשעג ּבָאה' --
 ...ןדָאמ וצ ףָאלש ןופ ךיילג ןייז ךַאלטלַאק

 ןַאנעטמ טנערפ ,ררָאּב עטרעּביושעצ יד .ךיז קידנעמעקרעדנַאנופ
 ןא טָאמש ןיא ןעניפעג יז ןעמ ןעק יװ ,רעשומ יד ךַאלֿכַאז
 ,רעסעּב ןרָאװעג םינּפ םרעיוּפ םעד זיא טנייה זַא ,ךיז םכוד ריא
 : טק-עמַאּב לכיימש ַא טימ רע טָאה ייט קידנעקנירט ...רעטקידנערַאפ

 | ...! ןעשעג ןיא סָאד ענרָאמ יװ --
 ,ענַאיטַאט טגערפ -- ?סָאװ --
 ,.,ידַא טוׁשּפ ...! טמַאשטנַאקַאּב יד טָא --
 :רעֿכיז רָאנ ,טרעלקרַאפ רעטומ יד טרעפטנע
 ...ץלַא ןיא טײקַאפנייא .ענדָאמ ַא ןיא ךַאז רעד טָא ןיא --
 ,ןמלַאהעגנײא םישַאּכעלַאּב יד ריא טימ ךיז ןּבָאה טנגעזעג

 עניילק לָאצ ןָא קידנזײװפױרַא קידתונרוּפ רעּבָא ,רעטרעװ עגרַאק שימ
 .ןרָאפ וצ ןייז םעוװקַאּב ריא לָאז'פ ,ןגרָאז

 רעיוּפ רעד ׁשָא זַא ,רעטומ יד טרעלק ,ריפ רעד ףיוא קידנציז
 .לײמַא יװ ,שער ןָא ,קיטֿכױרָאפ טעּברַא רעד וצ ןעמענ ךיז טעװ
 רעד םיא םורַא ןעגנילק טעװ דימת ןיא .טלַאהּפָא ןָא ןיא ,ףרָאװ
 ,רענעקורט העד ןצנַאלג טעװפ ןוא ,םיטש ענעדירפוצמוא םיורפ
 ןּברַאטש שינ שעװפ ןוא ,ןגיוא ענירג עריא ןופ ץנַאלג רעסייה
 שינעמעלק עשיפלעוו ,עקידהמקנ יד ,ןבעל שעװ יז ןמז-לּכ ריא ןיא
 ...רעדניק ענעמוקעגמוא עריא העּבא רעשומַא ןופ

 יד ,םינּפ ןייז ,טולּב ןייז ,ןיּביר ןורכז ןפיוא טמוק ריא
 =טגמיינעצ רעדיװ טרעװ ץרַאה סָאד -- רעטרעװ ענייז ,,ןגױא עסייה
 געװץנַאג ַא ןוא .תויח יּבגל טֿפַאמנָא ןופ סיפעג ןרעטיּב םניא טקירד
 ןענַאטשעג גָאט ןעיורג ןופ ןָאפ ןקידלפענ ןפיוא זיא ,טָאטש רעד זיּב
 ,ָאליַאלימ ןלידרעּבצרַאװש ןופ רוגיפ עטסעפ יד רעטומ רעד רַאפ
 ,ןטניה ףוא ןדנוּברַאפ טנעה טימ ,רמעה רענעמירעצ רעד ןיא
 םענעגייא ןיא ןּבױלג ןוא ןרָאצ ןיא טליהעג| ,ּפָאק ןטרעּביישעצ ַא
 ןּנָאה סָאװ ,רעפרעד עקילָאצנָא יד ןגעװ רעטומ יד טרעלק ...תמא
 םָאװ ,ןשטנעמ יד ןגעװ ,דרע'רד וצ  ןגיוּבעגוצ קידװעמעש ךיז
 רעטנזיױט יד ןגעװ ןיא ,ןעמוק לָאז תמא רעד טרַאװרע םייהעג ןּכָאה
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 ,טייהרעקידעגייװש ,ןיז ןָא ןּבעל ץנַאגַא ןעװערָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 | .קירנטרַאװרע טינ ךַאזנייק

 ,דלעפ קיגרעּב ,טרעקַאעג טינַא יװ ,םיוא ריא שעז ןּבעל סָאד
 -ייוש טיג ןוא רעטעּברַא ף'וא םימש ןוא טגנערטשעגנָא טרַאװ סָאװ
 :טנעה ץֿכַאלרע ,עיירפ עלַא תוחטֿבה קידעג

 -- תמא ןוא דנַאטשרַאפ ןיפ ןעמָאז טימ ךימ טרעּפֿפורפַאּב --
 ! ולכל דרע'רד ןופ ןעגנערּבסױהַא םע

 ײז טליפ ןצרַאה ןיא ףימ ,גלָאפרע ריא ןָא ךיז טנָאמרעד יז
 םע יז טקירדרעד טמעשרַאפ ןוא דיירפ ןופ ןרעטיצ עליטש סָאד
 ןענַאפעטמ טימ שינעגעגַאּב רעד ןגעװ ןרעלק וצ טינ קידנעימַאּב ךיז
 ,ּבייװ ןייז ןוא

 ןוא םמירוש-ןקָאלג יד ןעורעד םנטייװרעדנפ טָאה יז ןעװ
 -ורַאּב ןוא טּבעלַאּב ליפעג םירַאװ ַא טָאה ,טָאטש ןופ- רעזייה יד
 ךיז ןּנָאה ּפָאק ןיא -- ץרַאה טרעטַאמרַאפ  ,טנערעגפיוא .ךיא .טגיא

 ןענערּב עֿפלעװ , ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ עטגרָאזרַאפ יד ןגָארטעגכרו
 רעייפ םעד טייקדימ ןָא ןוא רעֿכיז םיױא-גָאט-ןיײַא-גָאט  רעדנַאנופ
 .ררע רעד רעּביא ןעקנופ ענייז רעדנַאנופ ןפרַאװ ןוא קנַאדעג ןופ
 גנַאלרַאפ ןקיאוה ןשימ טליפעגנָא טרעװ ץ'רַאה סיורפ רעד ןוא
 ?ףעמומ יד -- טלּפָאד ןוא -- תוחוּכ עלַא ןשטנעמ יד טָא עג וצֹּכָא
 ,..ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ ןעקנאדעג יד ךרוד טצעלענפיוא ,ץּביל

 אזא |

 -ייׂשעצ ַא  ,יַאלָאקינ  ריט יד טנפעעג ריא טָאה םייהרעדניא
 .טנַאה ןיא ךוּב ַא טימ ,רעטרעּב

 ,ונ ...ךיג  ױזַא -- .דיירפ טימ םייא רע טייר ׁש --?ןיוש -
 : !רעייז ...ןדירפוצ .רעייז ןובפ  טנֿכױצעגכױא

 יד רעטנוא קירעּבעל ןוא ךַאלדניירפ ןעלטנ ניִּפ .ןגיוא ענייז

 ריא קידנקוקלײרַא ,טדער .ןיא .ןָאטסייא ךיז ריא טפלעה רע ,ןלי
 .לֿיימש ןכַאלדניירפ ַא טימ נפ ןוא

 ,ןעװעג עיזיוער ַא טַֿאנייּב זיא ,ריא טרעה ,רימ ייּב ןוא .--
 טימ סָאװ טשרָאקַא טָאה יצ ?השעמ יד ןיא סָאװ - ךיא רעלק

: 
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 ןעמ וַא ...טינ ןעמ טָאה טריטסערַא ,רעּבָא ...? טרימַאּפ שיג ךייא
 +. !טעװענַאשעג שינ ךיוא ךימ ךָאד ןעמ שלָאװ ,ךייא טריטפערַא טלָאװ

 ;קידעּכעל קירנדיר ,רעמיצפע ןיא ןירַא יז טריפ רע
 ןעװעקרַאק .ךימ לָאזמ ,טגיילעגרָאפ ןעמט , ןגעווטפעדניפ --

 ...ןיפרער שינ ךיא ּבָאה שינעמעצרַאה םיחג ןייק .עלעשש ןיימ ןימ
 יד -- ןוא םירעיוּפ עקידרעפנָא יד ןלייצ וצ ןסערעד ןיוש רימ זיא'ס
 ...רָאׁש ַא ךיוא טייצ

 רעקרַאטש ַא ץימע יװ ,ןעומיוא ַאזַא טַאהעג טָאה רעמיצ רעד
 ןופ טפוטשעג טייקשירעליואװ ןופ דנַאטשוצ ןשירַאנ ַא ןיא טלָאװ
 ץלַא טלסיירטעצ שינ טָאה דע ןענַאװזיּב ,זײה ןופ טנעװ יד סַאג
 יד ,דרעהד ףייא שרענלַאװעג ךיז ןּבָאה רעדליּב יד ..קיניײװעניא
 ןייא ןיא . ,זייוורעקיטש טעשטרָאטעג ןוא .ןסירעגּפָא ןעוועג סעוֶאּכָא
 ."עטסנעפ יד ןכָארּבענסױײא ,ליד ןופ שערּב ַא ןמירעגּפָא ןיא טרָא
 טוט רעטומ יד ,ׁשֵא ןטָאשעצ זיא וויא םייּב ליד ןפיוא ,רעטערב
 .םיוא טקוק ןוא דליּב ןטנַאקַאּב ַא קידנעעזרעד ,ּפָאק ןטימ לקָאש ַא
 .םיינ םעּפע םיא ןיא קידנליפ  ,ןעיאלָאקיג ףיוא םַאוקרעמ

 ?עג טינ ,רַאװָאמַאס רענעשָאלעגפײא ןַא טייטש שימ ןפיוא
 ?עטַא טָאטשנָא ריּפַאּפ ףױא זעק ןֹוא טשרואו ,םעפעג ןשַאװ
 ןוא רעיּב ,טיורּב ךַאלקערּב ןוא ךַאלקיטש ךיז ןרעגלַאװס  ,רעל
 .עצ יַאלָאקינ ,לֿכיימש ַא טוט רעטומ יד .רַאװָאמַאס  ןופ ןליוק
 .טמעשרַאפ ךייא ךיז .טלּכיימש

 ...םָארנָאּפ ןופ דליּב סָאד טצנַאגרעד ןיוׁש ךיא ּבָאה סָאד --
 רעדיװ ןלעװ יז ,טנֿכערעג כָאהיּכ .השקשנ ,ַאנװָאלינ ,השקשנ רעּבָא
 ײװ ,ונ .גנינדרָא ןיא טֿפַאּבעג שינ ךַאזנייק ךָאנ ךיא בָאה ,ןעמוק
 ?העיסנ יד ךרוד ךייא זיא

 עריא רַאפ -- .טסורב ןיא םיוטש ַא רעווש יז טוט עגַארפ יד
 טָאה יז םָאװ ,קידליש ךיז טליפ יז ןוא ןיּבייר ךיז טלעטש ןגיוא
 ןמיוא ןייא ךיז יז טניוּב .םיא ןגעװ ןדייר ןּבױהעגנָא טינ ךיילג
 ןּביילּב קידנעימַאּב ךיז ןוא ,ןעיַאלָאקינ וצ וצ ךיז טקור ,לישש
 : ןלייצרעד יז טמענ ,ןטעגרַאפ וצ סָאװ-סעּפע קידנכָאה ארומ ,קיאור

 - / ...טּפַאֿפעג םיא טָאה'מ --
 ,רעטיצ ַא טוט םינּפ םיַאלָאקיג
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 ?ייזַא יװ ?טּפַאֿכעג --

 רעד ןופ גנוגעװַאּב ַא טימ עגַארפ ןייז רעּביא טקַאה רעמומ יד

 טימ םינּפ-לא-םינּפ ןפעזעג טלָאװ יז יװ ,רעטייװ טדער ןוא טנַאה

 ,תוירזכא יד ףיוא הנעמ ַא ריא רַאפ טֿכַארּנעג ןוא טייקיטלערעג רעד
 ןפיוא ּפָא ךיז טנעל יַאלָאקינ .ןשטנעמ ןרעּביא ןעגנַאנַאּב זיא'מ סָאװ

 טרעה ןוא ןפיל יד טכײּברַאפ ,ךיילּב טרעװ ,לוטש ןופ לטנעװ
 קעװַא יז טגיק ,ןלירּב יד ּפָארַא םַאזגנַאל טמענ רע .םיוא יז
 רע יװ ,םינּפ ןרעּביא טנַאה רעד טימ ריּפַא טוט ,שיט ןפיוא
 םינּפ ןייז .סּבעװניּפש עטקרעמַאּבטינ טשיװענּפָארַא םיא ןופ טלָאװ

 .זָאנ יד ,םיחַא ענדָאמ ןעשטרַאטפ רענייב-ןקַאּב יד ,ףרַאש שרעוװ
 ןוא רעטומ יד ױזַא םיא שעז לָאמ עטשרע סָאד -- ןרעשיצ רעֿבעל
 .למיבַא יז טקערש רע

 טייהרעקידעגייוש עגר ַא טייג ,ךיז רע טלעטש ,טקידנע יז ןעװ
 ,םענעשעק יד ןיא ףיט ןטסיומ יד קידנקורנײרַא ,רעמיצ ןרעּביא

 :ןייצ יד ןשיװצ םיהַא רע טלמרומ ךָאנרעד
 !םייקנייש .ַאזַא ,..םייא טזייװ ,שטנעמ רעקידתושממ ַא --

 ןטרָאד ךיז ןליפ ,רע יװ ,ענײזַא ,עמרומ ןיא ןייז רעוש טעװ םיא
 רע טיירש ,רעטומ רעד ןּנעל ךיז קידנלעטשּפָא ,,ןוא --! טֿכעלש

 - :םיטש רעקידעגנילק ַא טימ סיוא
 סעקינדַאירוא ,םיִאוָאנַאטס עלַא יד טָא ,ךיז טײטשרַאפ --

 ,ףרואוסיוא ןגולק ַא ןופ טנעה יד ןיא ןקעטש ַא ,ןטייקיטשינ ןענייז
 ןעמ ףרַאד המהּבַא רעּבָא ..:ָאי ,ָאי ,תומהּב ןריפערד ןעק סָאװ
 רַאפ ןכַאמ ןוָאלעג ךיז טָאה יז םָאװ ,רַאפרעד ןענעגרהרעד ךיוא

 .. ןרָאװעג דליװ זיא םָאװ ,ריזח ַא ןטוט ףרַאדימ !היחא
 -נלעװ ,טנעה יד םענעשעק יד ןיא ןיירַא רעפיט ץלַא טקור רע

 גנוגע-םיוא ןייז רעטומ יד טלופ ךָאה .גנוגערפיוא יד ןשרעהַאּב קיד
 יװ ,ךיז ןרעלעמשרַאפ ןגיוא ענייז .ריא םימ ןָא ךיז טקעטש ןוא
 רע טדער רעמיצ ןרעּביא רעדיװ קידנזײרּפש .םרעמעמ ןופ ןציּפש יד

 | : קידנרָאצ ןוא טלַאק

 סיװ ןשטנעמ עׂשירַאנ לפייה ַא !ליז-ג ַארַאס ,רָאג טעז ==
 ןגָאלש ,קלָאפ ןרעביא טֿפַאמ עשירעּכערּברַאפ רעיײז ןקידיײטרַאפ
 תוירזכא ,טייקרליװ יד טסקַאװ ...ןעמעלַא ןגרעװ ןוא ןקימש ,יײז
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 ןוא  ןגָאלש עקינייא !רָאנ טרעלקַאּב-- ןּבעל ןופ ץעזעג ַא .טרעוװ
 קנַארק ןרעװ ,תויח ןיא לוגלגמ יז ןרעװ ,ףָארטש ןופ יירפ קידנעייז
 .רעֿכַאלהעה רעד ףיוא ,םייונע ךָאנ טשרוד ןכַאלטּפַאשנדײלַא ףיוא
 -םױרַא טייהיירפ יד ןרָאװעג ןּכעגעג זיא יז סָאװ ,טכענק ןופ קנערק
 עג עשע'היח ןוא ןליפעג עשיטנעגק ןופ תוּכ ןצנַאג םעד ןזייװוצ
 ןגָאלשרעד ,עמירד ,המקנ ןופ טמסרַאפ ןרעװ ערעדנַא .ןמייהגיואוז
 ,ייז ןברָאדרַאפ קלָאפ סָאד ...דנֹולּב ןוא םוטש ןרעװ טײקּפמעמ זי
 !קלָאפ עצנַאג םָאד

 .טנַא טרעװ ןיא ּפָאק ןרַאפ ךיז טּפַאֿכ ,ּפָא ךיז טלעטש רע
 .ןייצ יד קידנשטעווקפיונעצ = ,ןגיווש

 !ןּבעל ןשעהיח ַאזַא ןיא היה ַא ןיײלַא ןעמ טרעװ קידנליװ שינ -- ,
 | .ליטש רע טגָאז --

 ,קיאור טעמּכ ,ןוא גנוגערפיוא ןייז דלַאּב רעּבָא טשרעהַאּב רע
 חעמומ רעד קוקַא רע טיט ,ןגױא יד ןיא ץנַאלג ןרעֿכיזַא טימ
 .ןרערמ עמוטש טימ ןסָאגרַאפ יא סָאװ ,םינּפ ןיא

 .ינ ,טייצ ןייק ןרילרַאפ טינ . ,ןגעווטסעדנופ ,ןרָאפ  רימ --
 וצ ןעמוק ןָאמ כורפַא ,רֿכה רעדעיי ,רעפעּב רימָאל ...ַאנווָאל
 ...ךיז

 ןייא ךיז טגיוּב ,ריא וצ וצ הע טייג ?ֿכימש ןקירעיחטַא טימ ט
 :טנַאה ריא קידנקירד טנערפ ןוא

 ? ןַאדָאמעשמ רעיא זיא ואו --
 יד טרעפטנע --1 ךיק ןיא --
 רימ ןלעװ ריּפַאּפ ליפידַא -- ןענָאיּפש ןעייטש .רעיוט םייּב --

 ןמלַאהעּצרַאפ ...טקרעמַאּבמוא ּכֹומֹׁש ןופ ןגָארטסיהַא ןענעק םינ
 שנייה ןעמוק רעדיװ ןלעװ ייז זַא ,ןכער ךיא ןיא ,או ָאטינ זיא
 יװ ,סע טסייה ...ןעמענוצ ךייַא לָאװמ  ,טינ ליװֿפ ,שַֿאנרעדײּב
 .ןענערּברַאפ ץלַא רימ ןזומ-- טעּברַא יד רָאְׁש ַא טינ יאס

 | ,רעטומ יד טנערפ -- ?םָאװ --
 .ןַאדָאמעשמ ןיא סָאװ ,ץלַא --
 טנַאטײװעגנָא םינ ריא זיא'ס  יװ-- ןוא םיא םייטשרַאפ יז

 גלָאמרע ריא ףיוא הוואג ןיפ ליפעג רעד ךָאד טפוה -- ץרַאה םָאד
 : ,םינּפ ריא ףיוא לֿכיײמש ַא .םייהַא

| 9 



 ,ןוא יז טגָאז --! טינ לטעלּב ןייא ןייק ןָאטינ רָאג זיא ןטרָאד --
 ריא ןגעװ ןלייצרעד יז טמענ ,טרעטנומעגפיוא זײװֿפעלכיּב קידנרעוװ
 הליהּתכל ,םיוא יז טהעה יַאלָאקינ .ןוָאקַאמושט טימ שינעגעגַאּב
 גנורעדנואוורַאפ .טימ ךָאנרעד ,ןעמערּב יד קיאורמוא קידנעיצפיזנעצ
 :דייר עריא קידנקַאהרעּביא ,םיוא רע םיירש ףוס םוצ ןוא

 ענדָאמ ַא טייז ריא !טנֿכײצעגפױא ךָאד זיאפ -- רָאנ שרעה --
 ...שטנעמ רעֿכַאלקילג

 ףיא קידנקירד ,ןוא ,טייהנגעלרַאפ ןיא ךיז טקַאהרַאפ רע
 :ליטש םיוא רע טפוח ,טנַאה

 ַאזַא ...ןשטנעמ ןיא ןּבױלג רעיא טימ יױזַא .טריר ריא --
 ןַא ּבָאהֿפ יװ ידַא ,תמאּב ,ךייַא ּביליֿפ ...ךייא ייּב המשנ עטוג
 /  ...טּבלעג טינ רעטומ ענעגייא

 ,ץפולש ַא ךַאלקילג טוט ,זלַאה רעד רַאפ םירַא םיא טמענ יז
 .ןפיל עריא וצ ןּפָאק ןייז וצ טקירד

 טרעדורעצ ןוא טגערעגפיוא ,רע טלמַאשש -- ...ןייז ןעקיפ --
 ...טײקשירַאנ דיײדֿכ ,ןייז ןעק-- ליפעג ןייז ןופ טייקייג רעד ןומ

 ַא םיא ןיא קידנליפ ,ןרָאװעג שיינַאּב ןיא רע יװ ,קידנעעז
 רעֿכײװ טימ ,קידנעלֿכײמש ,ךָאנ םיא יז טרוּפש  ,דיירפ עפיוהג
 ײװַא ןרָאװעג רע זיא סָאװנופ -- ןייטשרַאפ ליװ ןוא .טייקירעגייינ

 | ,רעטנומ ןוא טלַארטשעצ
 ןיא ,ט'עה יד קידנּבײר ,רע טדער -- טנֿכיצעגפױא -- ללכּב --

 יד ,טסיײװ ריא -- ,רעטעלעג ןֿכַאלדנירפ ,ןליטש ַא טימ טֿכַאל
 טימ םייצ עצנַאג יד-- טּנעלעג טוג ענדָאמ ךיא ּבָאה געט עטצעל
 טָאה ןצרַאה ןיא ןיא ...טקוקעג ,טדערעג ,טנעיילעג ,רעטעּברַא
 עליואו .ַארַאפ ....םנייר ,פטנוזעג ענדָאמ  ...םניזַא טלמַאזעגנָא ךיז
 -- רעטעּברַא עגנוי יד םע ןײמי'ֿכ !יַאמ ןופ געט יװ : ַאנװָאלינ ,ןשטנעמ
 וטסקוק ...ןייטשרַאפ וצ ץלַא טשריד טימ לופ ...עקיֿכַאװ ,עקרַאטש
 עיטַארקָאמעד עטסנייר יד ןייז שעװ דנַאלפור -- טסעז ןוא ייז ףיוא

 !דרע רעד ףי
 ןּבעגעג טלָאװ רע יװ ,טנַאה יד המּכסה טימ ףיוא טּביױה רע

 :רעטייוװ טדער ןוא עגר ַא טגייווש ,העוֿבש ַא
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 ,ןרָאװעג טרעײזרַאפ יח -- ןוא ןּבירשעג ,ןטעזעג ָאד ןיב'כ --
 רָאי ַא טעמּכ ...רעפיצ ןוא ךַאלליּב יד ףיוא ןרָאװעג טלמישרַאפ
 ןייז צי טניואועג ךָאד ןיּכ5 ...ךַאלפעה זיאמ-- ןּנעל ַאזַא ןיא
 ליפ ,םיא ןופ ּפָא ךיז םיירֿכ ןעװ ,ןוא .קלָאפ-רעטעגרַא .ןשיװצ
 טימ ןָא ךיז גנערטש'כ ,טמייװ ריא ...ןעמעלַא טימ שינ ךיז ךיא
 ןּבעל ןענעק רעדיװ ךיא לעװ טצוא ןוא ...ןּנעל ַאֹזַא וצ תוחוכ עלַא
 טעוװכ--,טײטשרַאפ ריא ...ךיז ןענרעל ,ייז םימ ןעז ךיז  ,יירפ
 טימ םינּפ:לא-םינּפ ,ןעקנַארעג ענערָאּבעג-ײנ ןופ עלעגיװ םייּב ןייז
 ןוא ןייש ,טושמ ענרָאמ יא סָאד .עיגרענע רעשירעפעש ,רעגנוי
 יעצ טסױעװ ,טסעפ ןוא גני טסרעװ ...ךַאלקערש ףוא טגער
 !ךייר טטּנעל ןוא טנילַארטש

 ןייז ןוא ךַאליירּפ ןוא טרעדיהעצ ,רעדנַאנופ .ךיז טכַאל רע
 .ץרַאה ריא טשרעהַאּב ןיא .ךַאלדנעששרַאפ רעטומ רעד זיא יירפ

 טיירש --!ריא שייז שטנעמ רעטוג  ךַאלקעהש ַא -- וצרעד -- = =
 . חוּכ העייװ ,רעסיהגַא םעפע ךייִא ןיא טגילמ -- .יַאלָאקיג םיוא
 מלָאמ היא רָאלק ןוא לעה יװ ...ץדַאה סָאד ךייֵא וצ קיטלעמ טיצ ןיא
 !ײז טעז ריא םוג יװ ...ןשטנעמ ּפָא

 ...רעּביל ןיימ ,ײששרַאפ ןוא ןּבעל רעַײא עז ךיא --
 ביל וצ טוג יױזַא זיאס ןיא ...ןבָאה ביל ןעמ זומ -- ךייא --

 ! ךָאד טסייװ ריא ...טֹוג ױזַא ,..ןשטנעמ ַא
 ,ןייטשוצמיוא םיתמה-ת'חּת ןשטנעמ ריא טפלעה סָאד --

 .עיימ -- ,טנַאה ןייז קידנטעלג ,רעטומ יד סייה טעשטּפעש -- ! ריא
 .ָאמ דלודעג ךס ַא ,שעּברַא ךמ ַא- ,עז ןוא רעלקיֿפ ,רעניימ רער
 ריא ...תוהוּכ ערעייא ןייגסױא טינ לָאזס ,קיװֿפ ןוא ךיז טרעד
 ,ךיא ןיימ ,ןטרָאד ייחפ יד ...ןעוװעג רעטייװ זיאס סםָאװ ,רָאנ טרעה
 | ...ענייז ּביײװ יד טָא

 םייהננעלרַאפ ןיא קידנרעקּפָא ,ריא ןּבעל ךיז טצעז יַאלָאקינ
 רעּבָא ,רָאה יד קידנטעלנוצ ןוא םינּפ ןקידיירפ םעד טייזַא ןָא
 טרעה ,רעטומ רעד ףיוא קידנקוק ,ןֹוא ,םוא ךיז| רע שטרעק דלַאּפ
 .גנילייצרעד עקיטֿפיל ןוא עלַאפנייא ,עקיסילפ ריא ענדעשז רע

 טַאהעג טָאה ריא -- .סיוא רע טיירש --: גלָאפרע רענדָאמ ַא --
 ...גנולצולּפ ןוא עמרומ ןיא ןלַאפוצנירַא טײקַאלגימ עלופ יד
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 ...ןָאטעג ריר ַא ךיוא ןיוׁש ךיז טָאה רעױּפ רעד ,םיוא טזייוו ,,ָאי
 .םייד ענדָאמ -- ירפ יד טָא .ךַאלרישַאנ ץנַאג ,ךַאלטנגיא זיא'כ
 ..יץרַאה עשזנוהברַאפ םָאד לופֿכ ...!רָאפ יז ךיז ךיא לעטש ךַאל
 ניק ...ןשעלסוא טיִע ךיז טעוומ -+טגָאזעג קיטכיר טָאה יא
 עלעיצעפמ ןעמענרַאפ םינימ עשיפרָאד יד טימ ןפרַאד רימ 1 טיג קָאמ
 ןּעל םָאד :טינ ץעגרע וגוא ךָאה ןלעפ יז 1 ןשטנעמ ...ןשטנעמ
 | ...טנעה רעטרעדנוה טרעדָאפ

 נא ןוא ...יירפ רעד ףיוא םיהַא טלָאװ ַאשַאּפ ןעו טָא --
 | | .ליטש יז טגָאז -- ַאשיירד

 .ּפָאק םעד םָארַא טזָאל ןוא קוק א ריא ףיוא טומ רע
 רעש ךייא טעװ סָאד ...ַאנזָאליג ,ךימ ריא טײטשרַאּפ --

 טוג ןעקֿכ ...ןגָאז ךייא ךיא לעװ .ךָאד ' ךָאנ ,ןרעהוצסיוא ןייז
 קיטינ ןיא םיא !ןײגקעװַא טיג רע טעװ עמרומ| ןופ -- ןעלוװַאּפ
 -רעד ...ךיוה רעצנַאג ןייז ןיא ןֿכיילגסױא ךיז וומ רע ,טּפשמַא
 ןופ טעװ הע ...!טינ ףרַאד'מ ןוא .ןגָאוּפָא טינ ךיז רע טעװ ןופ
 .ןײגקעװַא ריּביס

 :ליטש טרעפטנע ןוא ץפיז ַא טו רעטימ יד
 ...רעפעּב זיא'ס יװ ,ןיוש םייװ רעֶו ...עשז?סָאװ ,וג --
 רעדיװ ןוא םופ יד ףיױא ףיוא קישמַאה טגנירפש יַאלָאקיג

 :ּפָאק םעד קידנזָאלּפָאַא ,גנולצולּפ רע טגָאז דיירפ ןופ טשרעהַאּכ

 טבעלעגרעּביא טנייה ךיא ּבָאה  ,ַאנװָאלינ ,ךייא קנַאד ַא --

 קנַאדַא ...ןּבעל ןיימ ןיא עטסעּב יד רשפא ...ןטונימ .עקיטּכערּפ
 !ןשוקעצ ךיז רימָאל--- טמוק ןוא ...ךייא

 םעד רענייא טייהרעקידעגייווש קידנקוק ,םורַא ךיז ןעמעג יז
 .ןגיוא יד ןיא ןרעדנַא

 .ליטש רע טגָאז --!טוג זיא ױזַא טָא --
 ןעמונעגמורַא םיא ןּכָאה םָאװ ,טנעה יד ּפֶא שואל רעטומ יד

 .רעטכעלעג ןכַאלקילגַא טימ רעדנַאניּפ ךיז טֿפַאל ןוא ןלַאה ןרַאפ
 ףיוא קידנקוק ,םורַא עגרַא ןיא  יַאלָאקיני טדער --! םה -- |

 ךיז טלָאװ רערעייא לרעױּפ רעד טָא ןעוו טָא-- .ןלירּב יד ךרוד ריא
 ןעניּבייר ןגעװ ,טײששרַאפ ריא ...גזנוא וצ ןעמוק וצ טלײַאעגוצ
 ןדָאש ןייק סע טעװ םיא ,ףרָאד ןרַאפ לריּפַאּפ ַא ןּכיײרשנָא ןעמ זומ
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 רעד ןוא ,טסיירד ;יױזַא יז טלַאה רע ךקַאּבװ ,ןעננערּב םינ
 ןבײרשנָא  ןיוש  טנייה עקַאמ לעװֿכ| ...ןפלעה  םע} טעװ -- ךַאז
 רָאג ןיאפ ...ןקורדּפָא ייוװצ ןוא/ סנייא םע טעװ עלימרויל ןוא
 | ? ןלַאפנירַא ןיהַא לריּפַאּפ םָאד שעװ יװ ,עגַארפ ַא

 | ...ןריפקעװַא סע לעװ ךיא .-
 רעלקֿכ -- .יַאלָאקינ םיוא קיטסַאה טיירש .1קנַאד ַא ,ןיינ --

 ;ַא ,וָאקישטשוָאפעיװ ןגיימ טינ לָאמַא יצרעד שעװ יצ ,רָאנ
 ?םיא טימ ןדייררעּביא --
 .ןעגנוזײװנָא עקיטיונ יד םיא טיג ןוא ...1 עקַאט טנערפ ,טָא --
 | ?ןָאט ךיא לעװ פָאװ ןוא --
 ! טינ טעגאד --
 קידנקוקוצ ,שיט ןופ ףיוא טמַאר יז .ןּביידש ךיז טצעז רע

 .רַאפ ,טנַאה ןייז ןיא טרעטיצ ןעּפ יד יװ ,שעז ןוא ,םיא וצ ךיז
 טוט ןייוונטייצ .רעטדעװ עצרַאװש ןעייר טימ ריּפַאּפ םָאד קידנקעד
 םעד טפרַאװרַאפ רע ,ולַאה ןפיוא םיא ייּב טוה יד רעשיצַא
 טקער סָאד .ןרעטיצ ענייז ןּפיל יד ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ ,ּפָאק
 .ףייא ריא

 .םינלזג יד ,טינ יז עװעלַאשז -- .ליטש יז טלמרומ -- ! יז ביג .--
 --.ךיז טלעטש ןיא רע טגָאז --!קיטרַאפ ןיוש זיא טָא --

 טלָאז ריא רעּבָא ...ךיז ףיוא ץעגרע לריּפַאּפ םָאד טלַאהַאּב ריא
 ךייא יז ןלעװ ,ןעמיק ןלעװ ןעמרַאדנַאשז יד בױא ,ןייז ןפיװ
 ..,ןפַאמַאּב ךיוא

 ,קיאה יז טרעפשנע--!הור רעד יז טּפַאֿפ --
 .ינַאד ןַאװיא רָאטקָאד רעד ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא טנוָאניא

 - .שטיװָאל
 .ַאנ יד טּפַאלעגנָא גנולצולּפ סע טָאה דחּפַא רַאפ םָאװ -- |

 ביז -- ,רעמיצ ןרעּביא קידנפיול ,טדערעג רע טָאה -? עװטסלַאשמ
 :ַא ,רעקנַארק .רעד ןיא עשז ואװ .טֿפַאנרעדײּב ןעוועג םעיזיוער

 ,טנייה -- .יַאלָאקינ טרעפטנע --!קעװַא ןטכעג ךָאנ זיא רע = =
 ןעק ןוא ...גגזעלרָאפ 8 הע טָאה ,תּבש ןיא ,ךימ .וטסייטשרַאפ
 ...ןזָאלֿכרוד םיג
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 ּמָאק םענעטלָאפשעצ ַא םימ ,שירַאנ ןייׁש ןיא סָאד ,וג --
 ...ןעגנזעלרָאפ ףיוא ןציז

 ...טסיזמוא רעּבָא ,ןדײרּפָא טֿחּפעג ךיוא םיא ּבָאהיֿפ --
 רעטומ יד טקרעמַאּב -- םירֿבה יד רַאפ ןעמירַאּב ךיז טליוופ --

 ...ןסָאגרַאפ טילּב ןיימ ןיֹוש ּבָאהֿכ -- טעז ,סע טמייה .,טָא --
 םינּפ ןֿכַאלקערש ַא טכַאמ ,ריא ףיוא קוק ַא טוט רָאטקָאד רעד

 : ןייצ עטקירדעגפיונעצ טימ טגָאז  ןוא
 :..עקיטשרודשולנ ַארַאפ ...ֹוא ...ֹוא --
 לטרַאװ רימ ןוא ,ןָאמ וצ םָאװ טיִנ ָאד טסָאה וד ,ןַאװיא ,ונ --

 ,לר'ּפַאּפ סָאד טשרָאקַא םיא טיג ,ַאנוָאלינ !קעװַא יג -- טסעג ףיוא
 .רָאטקָאד רעד םייא טיירש --?לריּפַאּפ ַא  ךָאנ --
 .קחד ןיא רעגיא ביג ןוא םענ !שָא --
 ?ץלַא .ןּבעגרעּביא לעװֿפ .ןעמונעג --
 .ןָאיּבש ַא טייטש רעיוט םייּב .ץלַא --
 ,ןעו"עדיװ םוצ !ןשונַא ,ונ .ךיוא ריש ןיימ ייּב .ןעזעג --

 -- םלוע:תיּב ןפייא געלשעג רעד ,רניירפ ,טמייוװ ריא ...יוחפ עזייּב
 ,ןופרעד טרער טָאטש עצנַאג יד !ףוס-ל2:ףיפ ,ךַאז עליואוו א זיא
 ןגעװ ?ריּפַאּפ ןייד ...קנַאדעג ןפיוא ףיֹרַא טריפ ,ףיוא טגער'פ
 ...מייצ רעד וצ ןזיװַאּב ךיז טָאה ןיא טפַאפרַאפ שוג רעייז זיא םעד
 רעטפעלש ַא יװ רעסעּכ זיא גירק עשוגַא זַא ,טגָאזעג דימּת בָאה'ֿכ
 ...םֹולָׁש

 ...ןייׁש יג ,טוג --
 ןיא !ַאנװָאלינ ,לשנעד רעייא !שיײקכַאלדניירֿפטמַאג ענייפ ַא --

 ,טסייװ ור ...ןנעוטסעדניפ ,טײקשירַאנ ַא ןָאטעג טָאה גנוי רעד
 | ?טניואו רע אוו

 .סערדַא םעד םיא טגָאז יַאלָאקינ
 ?ֵא ,רניק לױאװ ַא .,.םיא וצ ןרָאפוצ ןעמ ףרַאה ןגרָאמ --
 | ...ץ'רַאה ןרלָאג ַא ...רעייז --

 טרער --! ךרַאמ ןשנזעג ַא טָאה רע ...ןטוהוצ םיא ףרַאה'מ = |
 ףיַאד ןעגנוי ענױזַא ןיפ עקַאט טָא -- .קידנעײגסיױהַא ,רָאטקָאה רעד
 ונוא שעװ סָאװ ,ץינעגעלעטניא עשירַאטעלַארּפ=תמא יד ןסקַאװפײא
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 ,תועמשמ ,ןייש ןיאס ואו ,ןיהַא ןײגקעװַא ןלעוו רימ ןעוו ,ןטייברַאפ
 | ...ןצַאזנגעג:ןמַאלק ןייק .ָאמינ

 ...ןַאװיא ,ןרעדױלּפ וצ ךס ַא ןּבייהעגנָא טסָאה --
 טסייה ...ייצֿכ ,ונ ...סע ןיא רַאפרעד ,ךַאליירפ רימ זיא'מ --

 .םיוא ךיז היד שנַױװֿפ ,עשז:סָאװ ?עמרוט ףיוא ךיז טסֿכיר ,סע
 ,ןטרָאד .ןעורוצ

 .דימ םינ ךָאנ ןיּביֿפ ..קנַאד ַא --
 יד םענעגנָא ןיא ריא ןוא ךערּפשעג רעייז טרעה רעטומ יד

 .רעטעּברַא ןרַאפ גרָאז
 .גירט רעטומ יד ןיא יַאלָאקינ ןעמענ ,רָאטקָאד םעד טילגַאּב

 קידנסעומש ןוא טסעגטֿכַאנ יד קידנטרַאװרע ,ןסיײּבוצ ןוא ייט ןעק
 ןענייז סָאװ ,םירֿבה ענייז ןגעװ ךס ַא ריא טלייצרעד יַאלָאקינ .ליטש
 ?טנַא ןענייז םָאװ ,יד ןגעװ ,ןשרָאד טּנעלעג ןוא טקישרַאפ ןעװעג
 :ענ ערמערפ ףוא שעּברַא יד רעטייוו ןריפ ןוא ןטרָאד ןופ ןפָאל
 גנַאלק ןליטש םעד פא ןסיוטש רעמיצ ןופ טנעװ עליוה יד .ןעמ
 טביױלגעג םינ ןוא טנייטשרע ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ ,םיטש ןייז ןופ
 .רַאפ ןצונ ןָא ןבָאה םָאװ ,ןדלעה ענעריישַאּב יד ןגעװ סעטֿכישעג יד
 יד ןעיינַאּב ןופ ךַאז רעסיורג רעד תוחוּכ ערעייז ןּכעגעגקעװַא ךיז
 -נעמירַאװ ,יורפ יד ןייֵא ךַאלדנירפ טליה ןטָאש רעמירַאװ ַא .טלעוו
 ,ןשטנעמ עטנַאקַאּבמוא יד וצ עּביל ןופ ליפעג ןטימ ץרַאה סָאד קיד
 ןיא -גגנולעטשרָאפ ריא ןיא ןעמַאזוצ .ךיז ןצלעמש עלַא יז ןוא
 םינ ןעק עֿכלעװ ,טפַארק רערעֿכיז טימ קופ ,ןשטנעמ ןקיזיר ןייא
 רעּביא ,טלַאהּפָא ןָא רעּבָא ,םַאזגנַאל טייג רע .ןרעװ טּפעשעגמױא
 יא רעייז ןיא .טּבילרַאפ ןענייז סָאװ ,טנעה 'טימ ןוא טלעװ רעד
 "נא ,סנניל ןופ למיש ןקיּביא ןופ ּפָא יז הע טקינייר ,טעּב
 תמא ןרָאלק ןוא ןמֹושּפ םעד ןשטנעמ ןופ ןגיוא יד רַאפ קידנקעלּפ
 שמור ,ןּבעל םוצ קידנכַאװפױא ,תמא רעמיורג רעד ןוא .ןּבעל ןופ
 ךיילג ןעמעלַא טגָאז ,ךיז וצ טײקֿכַאלדניײרּפ רעֿכײלג שימ ןעמעלַא
 יירד יד טָא ןופ ,סנגיל ןוא זייּב ,טייקענדעשז ןופ ייהיידפ וצ
 ןַא ןפרָאװעגפױרַא ןוא טקיטלענקרַאפ ןּכָאה סָאװ = ,ןשינעעזרַאפ
 שא ...תוּכ ןעמַאזירג ,ןשיניצ רעייז טימ שלעװ רעד ףיוא המיא
 ,םענעי וצ ךיילג ,ליפעג ַא המשנ היא ןיא םיחַא טפור טלַאטשעג יד
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 =נערַאפ ,ץענָאקיא רעד רַאפ ןלעטש קָאמַא ךיז טגעלפ יז ןכלעװ שימ

 םָאװ ,גָאש םעד הליפּת רערַאּנקנַאד ןיא רעקידיירפ ַא טימ קידנקיד
 ןופ געט עקירעּביא יד יװ ,רעגנירג ןייז וצ ןזיוועגסיוא ריא םָאה
 סָאװ ,ליפעג רעד ןוא ,געט ענעי ןסעגרַאפ יז טָאה טציא .ןּנעל
 .ֿכיל .ןרָאװעג זיא ,טרעטײרּגרַאפ ךיז טָאה ,ןפורסיורַא ןגעלפ יז
 ,ןיא ןצרַאד ןיא ךיז טלצרָאװעגנײא רעפיט ,רעקידיירפ ןֹוא רעקיט
 .רעלעה ץלַא טרעקַאלפעגרעדנַאנּפ ךיז רע טָאה ,רעקידעּנעלַא

 רעּניא לָאמַאטימ טסייר-- 1 שינ ןעמוק ןעמרַאדנַאשז יד ןוא --
 | .יַאלָאקינ גנולייצרעד ןייז

 טימ שגָאז ןוא עגרַא טגייווש ,םיא ףיוא קוקַא טיט רעטומ יד
 | : ; כיהדרַאפ

 !הור רעד יז טּפַאֿכ --
 ,ןפָאלש ןייג וצ טייצ ןייש ןיא ךייא רעּבָא ! ךיז טײששרַאפ -- =

 ַא ...טרעטַאמרַאפ ךַאלקערש תועמשמ ךָאד טייז ריא | ,ַאנוָאלינ
 ,גנונערמיוא לפיװ ! ןגָאז ךייא ךיא זומ ,ריא טייז עקרַאטש ענדָאמ
 רָאה יד !רעּביא ץלַא ריא טנעל גנירג יזַא ןיא ...קערש לפיוו
 .םיוא ךיז טור ,טייג ,ונ ,..ייחג ךיג ןרעװ זיולּב

 .רעדנַאנופ ךיז ןעייג ןוא טנעה יד ךיז ןקירד יז

 צצ

 טפַאלעגמױא ןוא קיאח ,ךיג ןרָאװעג ןֿפָאלששנַא זיא רעטומ יד
 ןופ רימ ןיא ןּבַאלק ןקרַאטש ַא ןופ טקעװעגפיוא ,ירפרעדניא ךיז
 ויא'ס .תונשקע עקידלודעג טימ ,רעהפיוא ןָא טּפַאלקע ג טָאה'מ .ךיק
 סָאה ןסָאלּפעג ןיא ליטשרעדניא ןוא ,לישש ,רעטסניפ ןעוועג ךָאנ
 -נפורסורַא ,םָארטש רענטומ ,רעקיטפַאה ַא יװ ,ןּפַאלק קידתונשלע
 סױרַא קישמַאד רעטומ יד זיא ,ןָאשעגנָא ךיז ךיגפיוא .דחּפ ַא קיד
 ;טגערפעג ,ריט רעד ייּב קידנעייטש ,ןוא ךיק ןיא

 | ? ןטרָאד זיא רעװ --
 ,םיטש עטנַאקַאּבמוא ןַא טרעפשנע -- ! ךיא -
 ?רעװ --
 טימ ,ליטֹׂש דיט רעד רעטניה ןופ ןעמ טרעפשנע --! טנפע --

 .השלּב
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 רימ יד פומׁשַא טוט ,לטייק סָאד ףיױא טּנױה רעטומ יד
 :התמש טימ טגָאז ןוא טַאנגיא ןיירַא טמוק'ס -- םומ ןטימ

 ...ןפָארטעג ! תועמ ןייק טַאהעג שינ ,ונ --
 ,עטָאלּב טימ טצירּפשרַאפ עילַאמ רעד רעוא זיּב ןעוועג זיא רע

 רָאנ ןיא ,ןלַאמעגניײא ןגיוא יד ,רעָארג ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז
 ,ןטייז עלַא ןיא טעשטרָאטעג שירעליואו ןּבָאה רָאה עשלזיירגעג יד
 .לטיה ןרעטנוא ןיפ ךיז .גידננָאלשפױרַא

 ןוא קידנעשטּפעש רע טגָאז --! זנוא ייּב -- קילגמוא ןַא -- |
 .הימ יד וצ טֿכַאמ

 ,..םייוװֿפ -- 
 ןגיוא יד טימ לטניּפַא טֹוט רע .טרעדנואוורַאפ יא גני רעד

 : טגערפ ןיא
 ? ןענַאװנופ ? ױזַא יװ --
 .קישמַאה ןוא ץרוק טלייצרעד יז
 ?םייֿפח יד ?ןעמונעגוצ ךיוא ןעמ טָאה ייווצ ענעי --
 -ימ םוצ טלעטשעג ךיז ןנָאה ייז .ןעוועג טינ ןענייז יז --

 =עפ םעד ,ןפניפ ןעמ טָאה ןעמונעגוצ ! ןטורקער -- טסניד-רעשיל
 ,..םכותּב ןָאליַאֿכימ רעמ

 .כיימש טנָאו ןוא טפול יה וָאנ רעד טימ יצַא טומ רע
 : קידנעל

 ןלָאז ,ךימ טז עמ ,,ןֿלערֿכ ..ןבולפעג ןיב .ךיא ןוא --
 ר רָאד !טינ ןפוא םוׁשּב ...ןייג טינ ןיהַא ןייש לעװ ךיא ! ןֿכיז יז
 ...ןליירמ ןייא ןוא םיילעגנוי ןביז ַא -- עקירעזנוא ןּבילּבעג ךָאנ ןענייז
 ...ערעֿכיז ןששנעמ ! השכשנ

 .רעטומ יה טנערפ --  טיירדעגסיַא - ךיז וטפָאה עשז יװ --
 .ליטש ךיז שנפע רעמיצו ןופ ריט יד

 ןוא קנַאּב רעד ףיוא קקידנציז ,טַאנגיא םיוא טיירש --? ךיא
 ףיוא ךיילג ,ןֿפָארקעגנירַא טֿפַאנייּב ןענייז ייֵז -- .ךיז קירנקיקמיא
 זיא ,ןײדַא ןענייז יז רעדיײא .,טונימ ַא  ,יג ....קירּבַאפ=עלָאמס רעד
 טפַאלקעגנָא רעטסנעפ | ןיא -- רעטֿפעזדלַאװ רעד ןעילפוצ ןעמוקעג
 ...ךײא וצ טכירקימ ,הרֿבה ,רע טגָאז -- טסעפ ךיז טלַאד --



 טימ םינּפ םעד םייא טשיװ ,רעדנַאנופ ליטש ךיז טֿכַאל רע
 | | :רעטייװ טרער ןוא לצלעּפ ןופ עלָאּפ רעד

 ךיוא רעמַאה ַא וליפַא ךָאד טלָאװ ןעליַאֿכימ רעטעפ םעד ,ונ --
 :רימ וצ ךיילג רע טגָאז ...!םָאד ןיוש-אטישפא ,טּבױטרַאפ טינ
 ערעטלע יד טסקנעדעג ...!קידעּבעל ,ןיירַא טָאטש ןוא ,טַאנגיא
 ייז ...יײג ,ַאנ -- ...עלעשעצ ַא ןיוש הע טּביירש ןײלַא  ןוא = 2 יורפ -

 ךיא ּבָאד .עצײלּפ ןיא פוטש ַא ךימ רע שוט--!רעדורּב ,שנוזעג
 ףיוא ןָאטעג גייל ַא ךיז ,ּבוטש ןופ ןָאטעג ףרָאװ ַא ,םע טסייה ,ךיז
 ךסַא !טמוק עמ רעהֿפ ,סעטסוק יד ןשיװצ ,ךירק ןוא .דרע'רד
 .יימ ,טֿכַאמעג למוט ַא ןטייז עלַא ןופ ,תועמשמ ,ןעוועג יז ןענייז
 יר ןיא ןנעלעג ןיִּב ךיא ...קירּבַאפ םורַא עילטעּפָא יװ ! םילָאװ
 טלעטשעג ךיז ךיא ּכָאה ָאד ! ןעגנַאגעגיײּברַאפ יז ןענייז -- סעטסוק
 גָאמ ןצנַאגַא ןיא ןעגנַאגעג טֿכעג ייווצ -- םיפ ןלעטש ןעמונעג ןוא
 ךָאװ ַא ףיוא -- ןרָאװעג טרעשַאמרַאפ !טורענּפָא םינ ןלופַא ךיז ןוא
 ...ןעשודוה -- סיפ יד !טייצ

 .עיורג ענייז ןיא ,ךיז ןיפ ןרידפוצ זיא רע זַא ,קיטנָאק זיאמ
 .ןרעמיצ ןּפיל עמיור ,עמיהג יד ,לֿכיימש ַא טֿכײל ןגיוא

 -למ יד טנָאז --!ייט טימ ןריטקַארט ךיד ךיא לעװ דלַאּב --
 ךיז שַאװ לייורעד -- ...רַאזָאמַאס םעד קידנזּפהּכ קידנּפַאֿכ ,רעמ
 ,..רעגנירג ןרעװ ריד טעוװ -- םורַא

 ...עלעמעצ םָאד ןּבעג ךייֵא ךיא לעװ רעירּפַא --
 טלעשש ןוא ןייֵא טגיוב ,םומ ַא שינרעטַאמ טימ ףיוא טבױה רע

 | ,ךיז קידנששעװק ןוא קידנצכערק לקנעּב ןפיוא קעװַא
 ּבָאה רענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ןיּב5ֿ ...ןקָארשרעד ךיז ּבָאה'ֿפ --

 | ...! טרעלקעג ךיא
 טמעשרַאפ ּפָאדַא טוָאל טַאנגיא .יַאלָאקינ ךיז שזײװַאּב רימ ןיא

 קקַאװַא ,רעּבָא ,ךיז טוט ,ןלעטש ךיז ליװ ,דרע'רד ףיוא םופ םעד
 יח טימ ךיז קידנרַאּפשנָא ,קעװַא רעוװש רעדיו ךיז טצעז ןוא
 : ,קנַאּב ןָא טנעה

 ...ךע ...ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ טא --
 קידנערומשורַאפ = ,יַאלָאקיג טגָאז -- !רֿבח ,טֿפילע-םולש --
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 לעװֿפ ,טוָאל -- .ּפָאק ןטימ קירנעלקַאש ןיא ןגיוא יד ךַאלדניירפ
 .ןפלעה ךייַא

 יומ קיטמַאה ןָא טּביֹוה ןוא דרערד ףיוא ּפָארַא ךיז טוָאל רע
 ,לֿכיט "ןקיעוש םָאֹד ןדניּבוצרעדנַאנ

 ןוא םופ ןטימ קידנקירד ,גנוי רעד ;לימש פיוא טיירש -- ונ --
 ,ןגיױא יד טימ טרעדנואוורַאפ קידנעלטניּפ ,רעמומ יד ףיוא .טקיק

 :טגָאז ןוא קולּב ןייז טינ טקרעמַאּב יז
 ! טפלעה סָאד ...ןּבירנייַא ןפנַארּב םימ םימ יד םיא ףרַאד'מ --
 .יַאלָאקיג טגָאז -- ! עקַאט --
 .טמעשרַאפ טלּפימש טַאנגיא
 קוקַא טימ ,רעדנַאנפ טעלג ,לטעצ םעד טניפעג יַאלָאקיג

 .רעטומ רעד טגנַאלרעד ןוא
 !ךייַא יצ =

 ...טנעייל --
 טרַאה לריּפַאּפ ןטשמיינקעצ ,ןעָארג םעד וצ טגָארמ יאלָאקינ

 :טנעייל ןוא ,םינּפ םוצ
 רעֿכױה רעד גָאז ; ךַאז יד ,רעטומ ,ןזָאלרַאפ טינ טפלָאז,--

 ןגעװ ןּביירש רעמ סָאװ לָאמ ,ןסעגרַאפ טיג לָאז יז ,עטנירַאה
 ."ןיּבייר טנוזעג יז .ךיד טעּבֿפ .םינינע ערעזנוא

 םיא -- .רעמומ יה טמעלקרַאפ טגָאז -- !רעניימ  רעקניּביל --
 ...רע ןוא ,ולַאה ןרַאפ ןעמ טּפַאֿכ

 םגָאז ןוא לטעצ ןמימ טנַאה יד ּפָארַא םַאזננַאל טזָאל יַאלָאקינ
 ;ליטש

 ! קיטֿפערּפ זיא'פ --
 עקיצומש יד ךַאלעמַאּפ קידנגעװַאּב ,ייז ףױא טקוק טַאנגיא

 םיא וצ וצ טײג רעטומ יד .םופ רעסיורָאּב רעד ןופ רעגניפ
 ןופ סָאנ זיא סָאװ ,םינּפ םעד קידנטלַאהַאּב ,רעסַאװ לסיש ןטימ
 וצ טנַאה יד םױא טשיצ ןוא דרע רעד ףיוא .ךיז טצעז ,ןרערמ
 ןוא לקנעּב ןרעטנוא םופ יד קֹורַא קיטסַאה רע טוט--םופ ןייז
 :קערש טימ םיוא טיירש

 ?יא סָאװ --
 ...םומ .ןייד רעֿכיג ביג --
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 .יַאלָאקינ טגָאז -- טריּפש יד ךיא גנערב טָא --
 קנַאּב ןרעטנוא רעמיײװ ץלַאו םופ יד טקוררַאפ גני רעד

 :מלמַאטש ןוא
 -- ...טינ ךָאד טסַאּפ םָאד ... ןָאמ ריא טליוװ סָאװ -- = |

 ןייז ןעלליוסיוא טייהרעקידעגייווש ןָא ןַאד טבייה רעטומ יד
 םרעדניאוורַאפ ךיז טיצ םינּפ רעקידכעליוק טסַאנגיא .סופ עטייווצ

 עטנפעעגרעדנַאנופ טיירּב טימ םורָא זָאלפליה ךיז טקוק רע ,םיו
 :עידומ ליטׂש זיא ןוא ןגיוא

 ...! ןעלציק ,..רימ ךָאד טעווכ --
 םיא טמענ ןוא רעטומ יד טרעפטנע -- 1 ןגָארטרעּביא טסעװ --

 קידנעיירד ,ןוא זָאנ רעד טימ ךיוה שעּפָאס טַאנגיא .םימ יד ןשַאװ
 ןופ ןעװָאפַאלװ ףױא רע טקוק ,ולַאה רעד םימ טרעּפמולעגמוא
 .ןּפיל עטײרּפשעגרעדנַאנפ שימָאק טימ  ,םָארַא ןּביוא

 טָאהימ -- .םיטש רעקירעטיצ ַא טימ ןדייר יז טמענ -- טסייוו --
 ...ןגָאלשעג ןשטיוָאנַאװיא ליאַאֿכימ

 .גנוי רעד ןקָארׂשרעד ןוא לימש םיוא טיירש --?ונ --
 ןיא ןוא ,ןטתיממעצ ַא טלַארּבעג ןיוש םיא טָאה'מ .ָאי --

 ..יָאװָאנַאטס רעד ,ןגָאלשעג קינדַאירוא רעד םיא טָאה קכלָאקינ
 !טולּב ויּב ...ּפעלק יװַא ןוא ,םינּפ ןרעּביא

 .תונוחֿכז יד ןופ טקירדעג ,ןגיװששנַא טרעװ יז
 קידנעיצפיונעצ ,גנוי רעד ּפִא ךיז טפוה --! יז ןענעק סָאד --

 רעטיציֿכ -- טסייה'ס -- .רעטיצ ַא םיא ןעוט ןעלמקַא יד ; ןעמערּב יד
 טי ןּבָאה ...םירעיוּפ יד ןוא ,ונ ...!םידש רַאפ יװ -- יז רַאמ
 ? ןגָאלשעג

 *עג םיא טָאה יָאװָאנַאטס רעד ,ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה רענייא --
 --םיא רַאפ ןעמינעגנָא וליפַא ךיז ןּבָאה ,השקשנ --עלַא רעּבָא .ןסיי
 ...ןגָאלש ,ייז ןגָאז ,טינ רָאש'מ

 ,ןײטשרַאפ וצ ןָא ןיוׁש ןּביױה םירעיופ יד ...ָא...ָאי,,1--
 : ...סָאװּבילוצ ןיא טייטש עס רעװ אוו

 ...עגולק ןַארַאפ ךיוא ןענייז יז ןשיוװצ --
 --ןַארַאפ יז ןענייז םוטעמוא !טיינ יד ?ָאטינ יז ןענייז זאוו --

 ןעשוירג ןוא ךָאל ַא ןיא טקרַאפ ךיז .ןעניפעג וצ רעוװש רָאג זיא'ס
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 :--ןעמַאזוצ ךיז ןקינייארַאפ - ןיא ,םנייז -- רערעדעי ,ץרַאה םָאד ךיז
 ...טומ  טלעפ

 ַאמ ןיא ןליוק ןָא טגייל ,טריּפש לשעלפ ַא טגנערב יַאלָאקיג
 םיא טײלנַאּב טָאנגיא .טייהרעקירעגייווש קעװַא טייג ןוא רַאװַאמ
 :רעטומ יד ליטש טנערפ ןיא ןגיוא עקירעגיינ טימ

 | ? ץיירּפ א --

 ,..םירפח --עלַא ,םיצירּפ ןייק .ָאמינ ןענייז ךַאז רעד ןיא --
 שרַאמ } א יורטוצ ןָא קידנעלכיימש ,טַאנגיא טגָאז -- ! ענדָאמ --

 - ,טייהנגעל
 ?ענדָאמ סָאװ --
 ףעד ןופ ,עדרָאמ ַא ןעמ  טבייר  טייז  ןייא | ןופ = ...ױזַא --

 -לעװ ַא ,ןַארַאפ יא ןטימ ַא ןוא ,..םיפ יד ןעמ טשַאװ -- רעטייווצ
 ?ויא'ס רעֿכ

 -ייטש ,יַאלָאקינ ,ןוא ףיוא טיירב ךיז טנפע רעמיצ ןופ רימ יד
 : טרעפשנע ,,לעוװש ןפיוא קידנע

 ,ענעי ייּב טנעה יד ןקעל םָאװ ,ןשטנעמ ןעייטש ןטימ ןיא --
 ןעמעװ ,ענעי ייּב טולּב סָאד ןגיז ןוא ,עדרָאמַא ןּבייר עֿכלעװ
 {ןמימ רעד ןיא סָאד ּסָא -- עדרָאמ יד טּכײר'מ

 ןצרוקַא ךָאנ טגָאז ןוא יישּפָא טימ םיא ףייא טקוק טַאנניא
 ; ןגייווש

 !לֵּכש ַא זיא -- סָאד --
 ,טהעטַאמרַאפ ךיז טָאה ריא -- יַאלָאקינ = טגָאז -- ַאנװָאלינ --

 ...ךימ שוָאל

 | ...םיפ יד םיר ַא רעמיצ ַא טימ טוט גנוי רעד
 =- .ךיז טלעטש ןוא רעטומ יד טרעפטנע --! ןיוש = גונעג --
 ...םירַא טציא ךיז ׁשַאװ ,טַאנגיא .,ונ --
 הער ףיוא םופ ןייא ןיפ ךיז טפרַאװ ,ךיז טלעטש גנוי רעד

 ןוא ,ליד ןָא םיפ יד טימ טמעפ ךז קידנרַאּפשנָאו ,רערעדנא
 : טקרעמַאב

 ..,קנַאד .ַאזַא  ,ינ ...ךייא .קנַאד ַא !עיינ יװ ,ןרָאװעג -- |
 ןגײא יד ,רעטיצַא ןעיט ןּפיל יד ,ךיז טמירקרַאפ םינּפ ןייז
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 ןקיצומש ןטימ למיׂש ןיא טקיק ,עגרא טגייוש רע  .טיוה ןרעװ
 :ליטש טעשטּפעש ןוא ,רעכַאװ

 ...ןעקנַאד וצ יװ ...טינ ןײלַא ןיֹוׁש םיױזֿפ --
 ןוא יימ ןעקנורטעג ,רעמיצסע ןיא ןסעזעג ןעמ ויא ךָאנרעד

 : םיטש רעדילָאקַא טימ טלייצרעד טָאה טַאנגיא
 -רער .ןייג טוג ןעקֿכ ,גנעג ףיוא חולׁש ַא ןעוועג ןיּבֿפ --

 .ֿפרוד ךיא שלָאװ ,טקישעג ךימ ָאליַאימ רעטעפ רעד טָאד טָאה רַאפ
 | ...ןײלַא;רענייא ךיוא ךָאד ךיא ןיּב - ןלַאפעג

 : ,יַאלָאקיג טנערפ --?טנעייל סלוע ךסַא --/
 טייל עקינייא םיריֿבג זליפַא ...ןענעייל ןענעק םָאװ ,עלַא --'

 ןטלָאװ זנוא ...זנוא ייּב טינ םע ןעמענ ייז ,ךיז טײטשרַאפ ...ןעג
 עילשעּפ ַא זיא'ס -- ךָאד ןעײטשרַאפ יז 1 ןדנוּנעג ייווצ ןוא םנייא יז
 ...יז רַאפ

 :טגערמ ןוא םיא ףיוא קוק ַא טומ יַאלָאקינ
 ?עילטעּפ ַא -- טעמע סָאװ --
 יד -- .טַאנגיא טרעדנואורַאפ םיוא טיירש -- ל ןעדיעשזיוװ --

 רעד טימ ,דרע יד ןעמעקַא ייּב ןעמענּפָא ןײלַא ךָאד ןלעװ םירעייּפ
 / ...םיריֿכג ןוא םיצירּפ יד רעטנוא ןופ יז ןעקנעװשױרַא טּולּב רענעגייא
 ןלעװ ןליימעצ ןוא ,ריא ןלייטעצ ןילַא ךיוא ןלעװ יז ,סע טמייה
 ,םוטַאבעלַאּב ןייק שינו רעמ ןייז טינ לָאז סעי ,יױזַא ןיוש יז

 ןיא ךיז ןפרַאװ םָאװ וצ !?ןעד עשז יװ ...רעטעּכרַא ןייק  שינ
 !םעד ּבילוצ טינ בוא ,געלשעג

 ןעיַאלָאקיג ףיוא טקוקעג ןוא טקידיײלַאּב יװ ,וליפַא ךיז טָאה רע
 .טלכיימשעג קידעגייװש טָאה יַאלָאקינ .תוקפס ןוא יורשוצמוא טימ

 . ,רענייא יװ ,עלַא ,טתיממעצ ךיז ןעמ טָאה טנייה יא ןוא --
 ,ךייר רענייא -- רעדיװ ןגרָאמ ףיוא ןוא ,םע טפייה ,ןעמוקעגייב ןוא
 ןּבױהנָא רעדיװ 1 ךייא קנַאד רענייש ַא -- ןַאד ...םיִרָאו -- רעטייוצ רעד
 קידועטיש ַא יװ זיא םוטכייר -- שוג ןעײטשרַאפ רימ ...3 געלשעגַא
 טסילפעצ רעדיװ ןוא ,טנעלפ ןמו-לּכ ,קיאה שינ טגיל סע ,דמַאז
 יד ןּפַאֿכרַאפ וצ ןָא םע טּניױה רעדיװ ,ןטיײז עלַא ןיא ךיז םע
 !טינ ןיוש ןעמ ףרַאד סָאד ,ןיינ ...הרע

 .סַאּפש רעטומ יד טֿפַאמ--!םעּכ ןיא טינ רָאנ יז וד --
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 :טֿכַארטרַאפ םיוא טיירׂש  יַאלָאקיג
 סָאד ןקישרעּבירַא ןיהַא רעכיג םָאװ טנעקעג טלָאװמ ןעװ --

 ! טסערַא םניבייר ןגעװ לטעלּב
 .ןָא ךיז טציּפש טַאנגיא
 .רעמומ יד טגָאז -- ןדייררעּביא טנייה לעװֿפ --
 טַאנגיא טנערפ --1 לטעלּב ַא קיטרַאפ ןיוש --
 .ָאי --

 שנבייר ,גנוי רעד רָאפ טגייל -- ! ןגָארטקעװַא לכיא ,רימ יג --
 ןוא יװ ,םייװ .ךיא -- .ןגױא יד ןיא ץנַאלגַא טימ ,טנעה יד קיד
 ! מיג ...,ואוו

 .םיא ףוא ;קקידנקוק טינ ,ליטש טלכיימש רעטומ יד
 טמָאה ,ארימ טפָאה ןוא ןרָאװעג טרעטַאמרַאּפ ךָאד טסיּב --

 ...ןייג טיג ןיהַא רעמ לָאמניק טסעװ ,טגָאזעג ךָאד
 עטלזיירנעג יד ךַאלּפטנַאה רעטיירב רעד טימ םעלג טַאנגיא

 : קיאור ןוא ךַאלֿכַאז טגָאז ןוא ּפָאק ןפיוא ךָאה
 ,ןּבָאה ארומ ןוא ...ןעיהסיוא ךיז ךיא לעװ -- טרעטַאמרַאפ --

 ,טולּב זיּב ןתיממ ,ךָאד ריא טסייװ ,ייז !ארומ עקַאט ךיא כָאד
 .לעּבַא ןרעוװ וצ ןלעּב ַא זיא עשז-רעװ ...טלייצרעד ןײלַא ךָאד טריא
 =ֿכרוד ךיז לעװֿפ ...טֿפַאנייּב זיאס יװ ,רעּנָא ,ךיא לעװ ,ונ ?םומ
 ןזָאלקעװַא ךיז ךיא קעװ טנזָאניא טנייה ...טיִג !הׂשקׂשג ,ןגירק
 ...געװ ןיא

 .ןעמערּב יד קידנעיצפיונעצ ,רעלק ַא טיט ,עגר ַא טגייווש רע
 ןַאד ןוא ,ןשלַאהַאּב ןטרָאד ןוא דלַאװ םוצ .ןייגוצ לעװֿפ -- = |

 םירָאװ ...רעפעּכ זיא יזַא !טמענ טײג--עקירעזנוא ןגָאזנָא ךיא לעװ
 ...לטעלּב םָאר רָאׂש ַא ןיא -- ןלַאפּכרוד ןיא ןגָארטרעדגַאנופ ןיילַא בוא
 ,ןַארַאפ טינ ךמ ןייק ןענייז יז ...ןטעּברַא קיטֿכױרָאפ ןעמ ףרַאה ןָאד
 | | ...ךַאלריּפַאּפ יד

 טימ רעמומ יד רעדיװ טקרעמייר -- ?דחּפ ןייד ןוא | ,ונ --
 / ײעקרַאטש ,רעשלויירגעג רעד טָא טיירפעג טָאה ריא ,קֿכיײמש ַא
 סֿבַאלטיא ןיא ןעננולקעג .טָאה םֶאו ,טײקיטכירפיוא רעד טימ גנוי

 .םינּפ ןטנשקערַאפ ,ןקידכַאלײק ןייז טימ ,שנייז טרָאװ
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 --!טינ םע טָאה ךַאז רעד יצ רעּבָא ,עקַאט ךיא ּבָאה ארומ --
 קויה םעפע ריא טֿכַאמ םָאװ -- .ןייצ יד טעריׂשטש ןוא רע טרעפטנע
 סעװ ןעמ זַא ןוא ,ונ ?ארומ ַא טינ ןעד זיא'ס טפרעה ? רימ ןופ
 טרעדָאפפ זַא ...! ךַאז ַאזַא ...ןֿכירק רעייפ ןיא .ךיא לעװ -- ןפרַאד
 ,..ךיז

 ,רעטומ יד קידנליושטינ םייא טיירש -- !םניימ דניק ...וד ,ךע --
 טפור רע ןכלעװ ,ליפעג ןקידיירפ ןופ תוׁשר ןיא ךיז קידנּבענרעגיא
 .טמעשרַאפ ךיז טלכיימשעצ רע .ריא ןיא םױרַא

 !דניק ַא ...טָא ,ונ --
 טֿפַארטַאּב טייצ עצנַאג יד טָאה רעכלעוו ,יַאלָאקינ ןדייר טמענ'פ

 .ןגיוא עטערומשורַאפ קיטוממוג טימ  גנוי  םעד
 | ...ןייג טינ ןיהַא טעװ ריא --
 --?ןקיש ךימ ריא שעװ ןיהואו ? ןָאט ךיא לעװ עשזײסָאװ --

 .טַאנגיא קואורמוא טגערפ
 םיא שעװ ריא ןוא ,רערעהנַא ןַא ןייג טעװ ךייַא טָאטשנָא --

 ?טוג-- יװַא יװ ןוא ןָאט ףרַאד'מ סָאװ ,ןלייצרעד יונעג
 .ןרעג טינ ןוא ףּכיּת טינ ,טַאנגיא טגָאז --! טוג --
 -נייא ןוא םַאּפ ןשוגַא ןגירק רימ ןלעװ ךיוא רַאפ ןוא --

 ...רעטֿכעװדלַאװ ַא רַאפ  ךייַא ןענעדרָא
 :קיאורמוא טגערפ ןוא ּפָאק םעד ףיוא קיטמַאה טּביױה גנוי רעד
 ךיא םייוו יצ ,ןעמוק ץלָאה ךָאנ ןלעװ םירעיּפ יד זַא ןוא --

 טסַאּפ סָאד ,ןיינ ? יז ןדניב ?עשז:סָאװ .,.טּפיױהרעּביא ...סָאװ
 | ...רימ רַאפ םינ ךיז |

 ןופרעד ,ךיוא יַאלָאקינ ןוא רעדנַאנּפ ךיז טֿכַאל רעטומ יד
 ,םיא טסירדרַאפיפ ןוא; רעדיװ גנוי רעד ךיז טמעשרַאפ

 טינ ךייא .טעוופ -- .יַאלָאקינ םיא טכיירט -- ! קיאור טייז --

 ...! ןּביױלג ןיוש רימ טגעמ ריא ...םירעוּפ יד ןדניּב ןעמוקכיוא
 ,ֿכימש ,ךיז טקיאורַאּב ןוא טַאנגיא טגָאז -- ! טדער יװַא ,ונ --

 ךיז טליװ רימ -- .ןעיַאלָאקינ וצ ךַאליירפ ןוא יחטוצ טימ קידנעל
 ןַארַאפ ןענייז ןעמ טגָאז ,ןטרָאד ,ןעמוקנָא קירּבַאפ ַא ןיא רעייז
 ...ןעגנוי עגולק
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 טנערּב טסוהּב רעטיירּב ןייז ןיא ,םִיא ןיא ןַא ,ךיז טכודכ
 ןייז ןיא רעֿפיז טינ ךָאנ ,רעֿכײלג ןייק טינ ,רעייפ ַא טייצ עצנַאג יד
 ןופ ּפָא ךיז טלניּפש ,ןגיוא ענייז ןיא קעה טנייש רע .טַֿאמ
 .רַאפ ,ןשָאלרַאפ קערש ןיפ קָאמַאטימ קידנרעו ,ןוא קינייוװעניא
 .רַאפ ןוא תוקפפ ענעקָארשעצ ןופ ךיורַא םימ ןגיוא .יד רע טקעד
 .טײקנרָאל

 טכַארטרַאפ קידנקוק ,ןוא שיט ןופ ףיוא ךיז טּבױה רעטומ יד
 :יז טנָאז ,רעטסנעפ ןיא |

 ,ןכַאל וצ םיוא טמוק גָאט ַא לָאמ ףניפ ...ןּבעלַא ,ךע --
 ,..ןפָאלש יג ! טַאנגיא ,טקידנעעג ,וג !םוג ...ןעניײװוצֿפרוד ךיז -- ףניפ

 | ...מיג ךָאנ ליױװֿפ --
 ,,,טנ ,ייג --

 ןוא .ײמ רַאפ קנַאד ַא .,.יג5ֿ ,ונ  ...ךייַא  ייּב .גנערטש --
 ...םײקַֿאלדנײרפ רַאמ  ,רעקוצ

 קידנצַארק .,רע טלמרומ ,טעּב םרעטומ דעד ףיוא ךיז קידנגייל
 :ּפָאק ןיא ךיז

 ...עלָאמס םימ ןעקניטׂש ךייא ייּב ץלַא ןופ טעװ טציא --
 ...ןוָאלוצ רָאנ רימ טֿפַאמ ריא ...ץלַא סע ריא טוט טסיזמוא !ךֶע
 םעּפע זיאס ...ריא טייז ןשטנעמ עליואוו ...םינ דימ ךיז טליוװ ןפָאלש
 ףױא ףרָאד ןיפ טלָאװֿכ יװ ..,ךַאלדנעטשרַאפ יג ,,וליפַא ,רָאג
 ןגעװ טקַאהעגּפָא סע טָאה רע יװ ...קעװַא טסרָאיװ טנזוט טרעדנוה
 ,ענעי ...טנעה יד ןקעל םָאװ ,ןשטנעמ ...ןטימ ןיא ןוא ...ןטימ
 ...םילָאװייט ...עדרָאמ ַא ןּבייר סָאװ

 ןפָאלשנַא טרעװ ןוא קרַאטש ךיז רע טעּפָארֿכעצ גנולצולּפ ןוא
 ,ףיומ םענעפַא;ּבלַאה ןוא ןעמערּב ענעביוהעגפיוא ךיוה טימ

 נצצ 

 טחעמיצ-רעלעק םעניילק ןיא ןסעזעג רע ןיא טנווָאניא טעּמש
 רעקירעדינַא שימ ןוא ןווָאקישטשװָאסעיװ .ןגעקטנַא לוטש ַא ףיוא
 : טדערעג ,ןעמערּב יד ןגיוצעגפיונעצ ,םיטש

 ..לָאמ ריפ לרעטסנעפ ןטסלטימ ןיא --
 .יַאלָאקינ טגרָאזרַאפ  רעּביא - טרזח -- ?ריפ --
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 ...יזַא טָא ,יירד רעירפ --
 ,שיט ןרעּביא רעגניפ םענעגיוּבעגפיונעצ טימ טּפַאלק רע ןוא

 : קידנלייצ
 טזײװ ןיא עגרַא ּפָא טרַאװ רע -- ...יירד = יײװצ = ,םנייא --

 : לָאמַאכָאנ
 | ,ײטשרַאפיֿכ --
 -רעשוקַא רעד וצ -- ןגערפ ןוא ןענעפע טעװ רעיוּפ רעלעג ַא --

 ,טינרָאג העמ !טנַאקירּבַאפ ןופ ,ָאי -- ןגָאז םיא ריא טעװ ?עק
 .ןיימשרַאפ ןיוש טעװ רע

 עדייב ,םעק יד טימ ןרעדנַא םוצ רענייא ןגױּנעגנָא ,ןציז יז
 -ומ יד .ןעמיטש ענעטלַאהעגנייַא םימ ןדייר ןוא עמיורג ,עמיימש
 ןוא ןצרַאה ןפיוא טגיילעגפיונוצ טנעה יד ,שימ םייּב טייטש רעט
 ןגַארפ עטרערעגּפָא יד ,םינמס עמייהעג עלַא יה שָא .ייז טֿכַארטַאּב
 ןוא רעטלעלעג ןטסגינייועניא ןַא ריא ןיא םױרַא ןפוח סרעפטנע ןוא
 : ךיז טכַארט יז

 ...ךָאנ רעדניק --
 ,םרַא ץלַא קידנטֿפױלַאּב ,ּפמָאל ַא טנערּב טנַאװ רעד ףיוא

 -נוייא ןופ ךַאלקיטש ,סרעמע ענעגייּבעצ ךיז ןרעגלַאװ ליד ןפיוא
 טייקטפייפ ןוא ןּנרַאפלײא ,טמָאר ןיפ היר רעד .רעלעד יצ ךעלּב
 ,רעמיצ םעד ןָא טליפ

 ןופ לטנַאמ ןקיטסּברַאה , ןקיד ַא ןיא ןָאטעגנָא ןיא טַאנגיא
 יװ ,םעז רעטומ יד .רעיז םיא טלעפעג סָאװ ,ףָאטש רענירָאד
 רע ַײװ ,טנַאה רעד שימ לּנרַא םעד טּפַאשּבל םימ םעלג רע
 ןיא ןוא .זלַאה עפייטש) ןייז רעש קידנעיירד ,ךיז טַארשַאּב
 :ךייװ היא טגָאלש טסוהּכ

 ...עניימ עקיצרַאה ...עקניּביל ...רעהניק --
 עג ריא טלָאז -- .ךיז טלעמש ןוא טַאנגיא טגָאז --! טָאו --

 =ֿכָאנ ךיז טלָאז ריא ,ןווָאטַארומ וצ רעירפ ַא -- סע טפייה ,ןעקנעד
 ...ןדייז ןפיוא ןגערפ

 ,ָאקישטשװָאמעיװ טרעמטנע -- ! ןעקנערעג ןיוש לעװֿכ --
 עריװ טרוה ןוא םינ םיא טּביױלג ,םייא טזייװ ,טַאנגיא רעּבָא

4218 



 ; טנַאה יד םיוא םיא רע טיצ ,ךַאלדנע ,ןוא םנכײצ ןוא העטרעװ ,םינמס עלַא יד רעּביא
 ריא -- ןשטנעמ עטוג !טנזעג ןיא ןוא טּבעל ,סע טסייה ,טַאנגיא {סורעגַא רעּביא יז טיג !רֿכה ,טנװעג טייז !ףפַא ,ט --

 ...ןעז ןיוש טעוװ
 :רעטומ יד טנערפ ןוא טנעה יד טימ לטנַאמ םעד טעלגַא טוט ,קילּב םענעדידפוצ ַא טימ ךיז טכַארטעּב רע
 ְֶפ ןייג יי

 ?געװ םעּד ןפעדט טסעװ --
 עּביל ,םע טמייה ,טנוועג טייז ...ןפעהט .ןיוש .קעװֿכ !ג --

 ,םירֿבה
 ;ןריפכרוד עקַאט סע טעװ'מ -- עמרומ ןופ ןפױלטנַא הוּכמ ןבילנעג ןטרָאד זיא סָאװ ,טרעהעג שינ טסָאה ,ַאנװָאלינ ,רָאנ גָאז ,..ןשמנעמ א ןרעזנוא טקָאטעגמורַא קימיילפ ץנַאג ךיוא טָאה ײרדנַא ןוא ! ןגינעגרַאפ ַא -- תוחומ יד טששעווקעג ױזַא לװַאּפ טָאה ןטרָאד ...םנרעלעג ךיז ךיא גָאה ןטרָאד ןוא ...ךיז טלַאהַאּב -- ךַאז ןייא רָאנ ושכ ?סָאװ ךָאנ --עמרוט ןופ ןעגנורּפשעגמירַא ...ןרָאװעג קיטעמוא ןיוש רימ יאס -- .רעטומ רעד וצ ךייװ קידנעייגוצ ,װָאקיש טשווָאמ שעיװ טגָאז -- ! טעּברַא רעד ייּב ךיוא ןיוש ךיא ןיּב ׁטָא , -- .ךַאלעזירג עגנוי ,עקיטכיל .ךַאליירּפ םיא ייּב ןרעטיצ ןפיילש יד ףיוא ןוא ןרעטש ןפיוא ןיא .םענעשעק יד ןיא טנעה יד טקע טש .רַאפ דילָאס ,טייז ַא ףייא ןָאטעגנָא ,לטיה םעיינַא ןיא ,טורּב יד טלעטשענסיוא ,ןעלפקַא יד ןּביוהעגפיוא ךיוה ,קעװַא טייג ןוא
 .טנַאה ערעוש ןייז לפקַא ןפיוא ףיֹרַא .ריא .טנייל .יַאלָאקינ ,..ןגרָאמרעּביא טשרע -- :רעּב'א טרזח ןוא ץפיז ַא קידנליוו-טינ םיױרַא טזָאל ,יז טרעפטנע -- ! ןמיװרעד ךיז ךיא לעװ ןגרָאמרעּכיא .--

 : ; טנָאז ןוא םינּפ ןייז ריא וצ וצ טקיר
 ...עמרוט ןופ טנעװ יד זיא --טָא : ןײלַא עז טָא ! ןריפוצכרוד גנירג רעייז ויאמ ,ןגלָאפ יז ןלעװ ריד ,ערעטלע יד ייז גָאז וד --

 םעד וצ רע טלעטש -- ןּפמָאל יד ןקינייר | ,גָאטייּב -- רעצומנּפמָאל רעד טמוק ןרעשמַאל םוצ .טָאטש יד ,ןפַאג -- םטכער , םלוע-תיּב רעד םקניל ,ץַאלּפ רעטסיװ ַא ןגעקטנַא .ןרעטמַאל ַא טגנעה ייּברעד
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 ןופ םַאק ןָא טעפעשטרַאפ ,ףױרַא טֿכירק ,טנַאװ רעד וצ רעטייל
 םיא טוָאל ,רעמײל םענעקירשש םנופ ךַאלקעד יד טנַאװ רעד

 רעד רעטניה ןשרָאד !שרַאמ -- ןוא עמרוט ןופ ףיוה ןיא ּפָאוַא
 ,טריפעגכרוד ןרעװ טעװפ ןעװ ,טייצ יד ןסיװ ןעמ טעװ ,טנַאװ
 טעװ עמ רעדָא למוטַא ןֿכַאמ עלענימירק יד ןטעג ןיוש ןעמ טעװ
 רעקיּבלעזרעדניא ןלעװ ,ןפרַאד ןלעװ םָאװ ,ענעי ןוא ןֿכַאמ ןײלַא
 ! קיטרַאפ -- ייווצ ,םנייא-- טנַאװ דעד ךרוח רעשייל ןרעּביא .טייצ
 ײצילָאּפ יד תמחמ ,טָאטש ןיא קעוַא קיאח ךיז ןעיײג יז ןוא
 ןפיוא יצ ,ץַאלּפ ןטמיװ ןפיוא ןָאט זָאל ַא לכיםדוק ךיז טעװ
 ...םלוע=תיּב

 ,םינּפ םרעטומ רעד ייּרַאפ טנעה יד טימ קיטסַאה טֿכָאמ רע
 ,טוׁשּפ םיא ייּב םיױרַא טמוק ץלַא ןוא ןַאלּפ .ןייז קידנרעדלישּפָא
 ,ןרעװש ַא רַאפ טנעקעג דימּת םיא טָאה יז .קנילפ ןוא רָאלק
 ןפקעלפעג ןייז ןעז וצ ןעװעג ענדָאמ זיא ריא ןוא ןמרעּפמולעגמוא
 ןּבָאה ןגיוא עלָאמש סיַאלָאקינ .ךַאלנעװַאּב ןוא קידעבעק ױזַא םינּפ
 .מוא ןוא טייקזייּב רעשערַאמֿכרַאפ ַא טימ ץלַא ףיוא טקיקעג רימּת
 רָאג ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,ןעזעגמיוא יז ןּבָאה טציא ןוא ,יורטוצ
 *עג ךיז ןוא םרָאפ עלַאזָא ןַא ןעמוקַאּב  ,ןטינשעגֿכרודַא  יינמנומ
 :ומ: יד קידנגייצרעּביא ,טֿכיל רעמירַאװ ,רעֿפײלגַא טימ ןטֿפױל
 ! ...יז קידננערפייא ןוא רעט

 *מ א ...! גָאטיײּב -- ןעמוקרָאפ ךָאד שעוװ סָאד ,רָאנ רעלקַאּב --
 טנַאשסערַא ןַא זַא ,ןלַאפנייַא סָאד שעװ ןעמעװ .גָאטייּב טגנירַאּב
 עמרוט רעצנַאג רעד רַאפ ,גָאטייּב ןמױלטנַא וצ ןגעוחעד ךיז טעװ
 ,..1 ןגיױא יד ןיא

 .רעטיצ ַא טימ יירפ יד טגָאז -- ! ןסישרעד םיא ןעקימ רעּבָא --
 =לָאװער יד ןצונַאּב רעעזפייא יד ,טינ -- טַאדלָאפ רעד ?רעוו -- = |

 ...ןגָאלש יצ לגעג ןרעוו
 ...ץלַא ...טוׁשּפ וצ ןיוש םעּפע זיא'ס --
 רָאנ ךיז רייר יה ,ןיינ !קיטֿפיר זיאפ זַא ,ןעז ןיוש טכעװ --

 ,רעטייל םענעקירשש ַא ,קיטרַאּפ ץלַא ןייש נָאה ךיא .ייז טימ ךרוד
 העד ןייז טרע ,םָאּנעלַאּב ןטימ טחערעג ּבָאהיֿפ ...םיא וצ ךאלקעה
 ...רעצוּפנפמָאל
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 גנַאלק ַא ךיז טרעהרעדפ ,טסוה ,ץימע ךיז טערָאּפ ריט ןרעטניה
 יי .ןוייא  ןופ

 .יַאלָאקינ םיוא טיירש --!םָאֿבעלַאּב רעד זיא טָא --
 ןוא ענַאװ ענעכעלּבַא ךרוד ךיז טקור רימ רענעֿפָא רעד ןיא

 : טגָאז םיטש עקירעזייה אז
 ...! לייט . , ךירק --
 פָאק עקיטומשוג עיורג ,עקידכעלייק ַא ךיז טוײװַאּב ךָאנרעד

 .ןסנָאװ עסיורג טימ ,ןגיױא עטצָאלנענסױא טימ ,לטיה ַא ןָא
 'ףיפ רעד ךרוד ןוא ענַאװ יד ןּפעלשנײרַא טפלעה יַאלָאקינ

 נָא ,ךיז טסוהרַאפ ,ששנעמ רענעגיוּבעג ,רעֿפױה ַא ןיירַא טזיירּפש
 שה ךיז טסירנַאּב ןוא םיוא טיוּפש ,ןקַאּב עטריזַאר יד קידנוָאלּב
 ; קירעזי

 ...ךייא .טנװָאנטוג ַא --
 .יַאלָאקינ .םייא טפור --! םיא גערפ  ,טָא --
 ?םָאװ ןגעװ ? ךימ --
 ...עמרוט ןיפ ןמיױלשנַא ןגעװ --
 . טימ ןסנָאװ יד קידנשיזסיוא ,סָאּבעלַאּב רעד טנָאז ! ַאײֵא --

 | .רעגנימ עצרַאװש יד
 ןיאֿמ ןַא ,טינ טּבילג יז ,שטיװעיליסַאװ וָאקַאה ,טָא --

 ,טושפ
 ה ,סע טסייה ,שינ טּבײלג יז ?טינ טּבױלג יז ...םה -- 

 טנָאז -!! ןּבױלג רימ ,םע} טסייה ,ןליװ עדייּב רימ ןוא .םינ ליה
 טפלעה רעּביא זיּב ךיז קידנגיױּברעּכיא ןוא סָאּצעלַאּב רעד קיאור
 ,ךיז טסוהעגסיוא .ןטסוה וצ שקיטשרַאפ לָאמַאמימ ןָאו רע טּבייה
 קידנפרָאגש ,רעמיצ ןטימניא גנַאל טיימש ,טסוהּב יד ךיז רע .טבייר
 .ןגיוא עטצָאלנעגמױא טימ רעטומ יד קידנשכַארטַאּב ןוא

 .ַאנװָאלינ טקרעמַאּכ -- ףיוחעד העד יד ךָאד גָאה .ךיא טינ --
 ?ױַאפ יא ץלַא -- יז גָאז וד ,ייז טימ ךרוד ךיז דייר וד --

 ןייש ייז טלָאװ ךיא ...ייז טימ ןעז ךיז ןעק ךיא ןעוו - ךע !קיּפ
 ! טדערעגנייַא-

 טקירד ןוא שנעה יד רעדנַאנופ רע טריפ טסעשז ןטיירצ ַא טימ
 ןיא ןוא ,ןעמונעגמורַא} ףייטש ןצימע טלָאװ לט יה ,ףיונוצ  ייזי
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 םימ יירפ יד טשַאררעניא סָאװ ,ליפעג ַא םייה טגנילק םיטש ןייז
 :םױרַא טגָאז ןוא יז טרעלק --!זיא רע שטנעמ ַארַא'ק טָא -- הוּכ ןייז

 ...םירֿבה יד טימ ַאשַאּפ םע ףרַאד ןפילשַאּב --
 .פָאק םעד טַֿארטרַאפ ּפָארַא שזָאל רַאלָאקינ
 :טצעז ןיא םָאּבעלַאּב רעד טנערפ --?ַאשַאּפ -- םע יא רעװ --

 .ךיז
 .ןז ןיימ ==

 ? ןעמָאנעילימַאפ רעד זיא יװ --
 ,ווָאמַאלװ --
 מליפ ,לקעז-קַאּבַאט סָאד םױרַא טמענ ,ּפָאק ןטימ טלקָאש רע

 :טקַאהעגּפָא טדער ןוא קַאּבַאט טימ עקלויל ןייז ןָא
 ןיא קעװַא זיא רע .םיא ןעק קינעמילּפ ןיימ  .טרעהעג --

 --םייה ךיא ןוא ?טרעהעג ,ָאקנעשטוװעי -- קינעמילּפ ןיימ ,עמרומ
 ,ןרַאּפשרַאּפ עמרוט ןוא עגנז עלַא ןכיגניא ןעמ טעװ טָא -...ןודָאג
 =גַאשֹז רעד !ןייז ןּבעל ַא לָאמנײא ,עטלַא ,זנוא רַאפ ןיוש טעװ
 ...ןקישרַאפ וצ ריּביפ ןייק קינעמילּפ ןיימ וצ רימ טגָאז רעקכמרַאד
 .ַאזַא ֿבלּכַא ,ןקישרַאפ טעװ ןוא

 'קידנעייפש ,ןעיַאלָאקינ וצ ךיז טדנעװ ןוא טרעֿפױררַאפ רע
 :דרע'רד ףיוא טפָא

 ,יירפ זיא שטנעמ א ...ךַאז ריא ?םע טסייה ,טינ יז לי --
 ,גייווש -- שלזנַאּב ! ץיז -- ןייג ןופ דימ ,ךיז יג -- ןציז ןופ דימ יטזיּב
 ...טסיאוַאּב ןיוש זיא סָאד ...גיל -- טעגרהעג ,דייל -- טגָאלש עמ
 .ןּפעלשסױרַא ןיוש ןלעװֿכ .ןּפעלשסױרַא ןעקווַאפ לעװ ךיא רעּבָא

 רעמומ רעד ןיא םיױרַא ןפיה ןצַאז עקידנליּב ,עצרוק ענייז
 .האנק ַא רעטרעװ עטצעל יד ןוא טייקשלמוטעצ ַא

 ,ןגער ןוא טניװ ןשלַאק םעד ןגעקטנַא סַאג ןרעּביא קידנעײיג
 : ןעיַאלָאקינ ןגעװ יז טרעלק

 . !יטסרעה ...ןרָאװעג זיא רע ששנעמ .ַארַא'פ --
 מימ טעמּכ יז טרעלק ,ןענורָאג ןָא ךיז קידנענָאמרעד ןוא

 | : גנומיטש-הליפּת ַא
 ..:ןּבעל םעיינַא בעל ןיילַא ךיא טינ ,םיוא טזייוו --
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 רעד ריא ייּב ןצרַאה ןיא םױא טסקַאװ ףיחעד ךיילג ןוא
 .ןוז ןגעװ קנַאדעג

 ...ןעװעג םיּכסמ טלָאװ רע ןעװ --

 צז

 עירַאילעצנַאק רעד ןיא ןעלװַאּפ טימ ךיז קידנענעגעז ,גָאטנוז
 םענעריּפַאּפ םעניילק ַא טנַאה ןיא טליפרעד יז טָאה ,עמרומ ןופ
 ,טױה יד טירּבעגּפָא ךיז טלָאװ יז יװ ,רעטיצ ַא טימ  ,לֿכלזיק
 ןוא עגַארפ ַא טימ ןיירַא םינּפ ןיא ןיז םעד ןָאטעג קוקַא יז טָאה
 ןָּאה ןגױא עיולּב םלװַאּפ .רעפטנע ןייק ןעניפעג טיג ןוא ,הֶׂשֹקּב
 ןוא ןקיאור ןטנַאקַאּב טוג ריא ,ןלַאלטניײװעג ןמימ  טלֿכײמשעג
 ,לֿפײמש  ןרעֿפיז

 | .ץפיז ַא טימ יז טגָאז -- טנוזעג יז --
 ,םכַאלרניירפ םעּפע ןוא טנעה יד םיוא רעדיוװ רע טקערטש

 .םינּפ ןייז ףיוא רעטיצ ַא טומ םקיצרַאה
 !עמַאמ ,טנוזעג ייז --

 .טנַאה ןייז קידנוָאלקױרַא סינ ,טרַאװ יז
 .וצ רע טיג--!זנוהּכ טינ יז ...קיאור יז --
 שטיינק ןקידתונשקע םעד ןיא ןוא רעטרעװ עקיוָאדיד ןיא

 -  .העטפנע םעד רעּביא יז טנעייל ןרעטש ןפיוא
 ,ּפָאק םעד קידנזָאלּפָארַא ,יז טלמַאטש -- 1 וטפדער סָאװ ,ונ --

 ...םֵאוו ךיא .םייוו 2
 יד ידּכ ,םיא ףיױא קידנקוק טינ ,קעװַא קיטסַאה טייג ןוא

 ןלָאז ןפיל יד ןופ ןרעטיצ סָאל ןוא ןגיוא ; עריא ףיוא ןרערט
 יד זַא ,ריא ךיז טֿפוד געװ ןפיוא .ליפעג ריא ןּבעגסױרַא  טיג
 םעד טשטעװקרַאפ טסעפ טָאה יז רעכלעוו ןיא ,טנַאה רעד ןופ רענייּב
 , ןרָאװעג רעווש זיא טנַאה עצנַאג יד ןוא גָאטײװ ןופ ןגָאנ ,רעפטנע םניז
 -ניא ,לסקַא ןרעּביא ןָאטעג ּמַאלק ַא קרַאטש ריא טלָאװ עמ יו טקנוּב
 יז טָאה ,טנַאה ןיא ןעיאלָאקינ לטעצ םעד קידנקוהנײרַא .,םייהרעד
 =םיוא טָאה רע זיּב ,קידנטרַאװ ,ןוא םיא ןגעקטנַא טלעטשענ ךיז
 לָאמַאטימ יז טָאה ,עלעטעצ טלקיוועגמיונוצ טסעפ סָאד טעלגעג
 :טנָאועג טָאה יַאלָאקינ רעּצָא .גנינפָאה עקירעטיצ ַא טליפרעד רעדיוו
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 לטינ ןלעװ רימ, --:טּביירש רע סָאװ ,טָא ! ךיז טי'טשרַאפ --
 ןטלָאװ רימ ,זנוא ןופ םינ רענייק .טינ ןענעק רימ ,םירֿבח ,ןיײגקעװַא
 ,רעיּפ ןטימ ךיז טמענרַאפ .ןיײלַא ךיז וצ ייֵׁשּפָא םעד ןרָאלרַאפ
 ןגרָאז לָשז'מ ,טנידרַאפ טָאה רע .טריטפערַא גנַאל טינ טָאה'מ ןֿכלעװ
 ףױא ןגייל טעװמי סָאװ ,תוחוּכ יד טרעװ זיא ,ןגעװטענייז ןימ
 טימ ןסױטשנעמַאזוצ ךַאלגעט-גָאמ ,רעוש וצ ָאד יא םיא ,םיא
 ..ןסעזעג  רעצרַאק ןיא תעלתעמ ַא לָאמניײא ןיוש ,עװ ןטסלַאשטַאנ
 זו טסיירט ,טעז .םיא רַאפ ןשעּב עלַא רימ .ןױעטַאמרַאפ םיא טעװ'מ
 רַאפ ץלַא טעװ יז ,ריא טלייצרעד .ןייז ֿברקמ יז ,רעטומ ןיימ
 ,"לװַאּפ .ןייטש

 ףעטיצ ַא טימ ליטש טגָאז ןוא ּפָאק םעד ףיוא טּביױד רעטומ יד
 : םיטש ןיא

 ײטשרַאפיכ ? ןלייצרעד וצ רימ ןַארַאפ .ָאד זיא םָאװ ..,ונ --
 ! ןילש

 םייהַא טמענ ,טייז ַא ןָא ּפָא קיטמַאה ךיז טרעק  יַאלָאקיג
 ;םױרַא טלמרומ ןוא זָאנ יד ךיוה םיוא טשיװ ,לכימ םָאד

 ...ךימ ריא טײטשרַאפ ,טּפַאכעג רעטַאק ַא --
 שנמכירדַאפ ,טנעה יד שימ ןגױא יד רע טקעדרַאפ ךָאנרעד

 :רע טדער ,רעמיצ ןרעּביא קידנוירּפש ןוא ןלירּב יד קיד
 ץלַא } ,ןויװַאּב שינ ןטלָאװ  רימ  ,ךימ  ריא טײטשרַאפ .--

 ...םנייא

 *םיווצ ,רעטמומ יד טגָאז --!ןטּפשמ ןעמ לאז !הׁשִקִשִנ --
 ןטֿפימ מימ ןָא ךיז טליפ טסחּב יד ןיא ,ןעמערּב יד קידנעיצ
 | ,ןייּפ ןקידלּפענ

 =רעטעּפ ןופ רֿכח ַא ןיפ ווירּבַא ןעמוקַאּכ ךיא פָאה ,טָא --
 0 ,.,גרלּב

 ?ָאי ...ןײגקעװַא ךיא ךָאד רע ןעק ריּניפ ןופ .--
 ךייז טעװ .ןכיגניא -- טביירש רֿכה רעד ...! ךיז .טײטשרַאפ --

 -רַאפ ןעמ'ט ןעמעלַא -- טמיאוַאּב ןיוש יא ןיד-קסּפ רעד ,טּפשמ רעד
 ףעייז ןעלדנַאװרַאפ ךַאלטידנַאּב עניילק יד טָא --? טעז ריא .ןקיש
 לי ריקספ רעד ,טײטשרַאפ דיא ..,עידעמָאק עניימעגַא ןיא טּפשמ
 ..טּפשמ ןרַאפ ךָאנ ,גרוּברעשעפ ןיא טרעלקעגוצ ןיוש זיא
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 יד שסעפ טגָאז :שטױָאנַאװיא יַאלָאקינ ,ךַאמעג טוָאל --
 ...ןרעלקרעד טינ ףרַאדמ ,ןטסיירט שינ ךימ ףרַאד'מ -+ ,רעטומ
 ...ךיז םינ ןרעטַאמ טינ שמיזמוא ...ןעלדנַאה טינ טֿפעלש טעװ ַאשַאּמ

 .םעטָא םעד ּפָא טיצ ,ּפָא ךיז טלעטש יז

 -- טעז ריא :ָאי ...ּבול רע טָאה ךימ ןוא ...!ערעדנַא טינ --
 טסיירט ,רע טּביירש ,ריא טרעלקרע ...רימ ןגעװ ךיז טגרָאז רע
 .גַא ,י

 לדניוװש  ּפָאל ןיא ןוא קיטפַאה היא טּפַאלק ץרַאה סָאד
 .גנוגערפיוא ןופ סָאװטע

 יא ָאלינ םיוא טיירש --!שטנעמ רענעטלעז ַא זיא ןוז רעַײא --
 םיורג קיפ ןוא ...ּביל רעייז םיא ּבָאה ךיא .ןוא -- .דימּת יװ רעֿפעה
 !םיא וצ יישּפָא

 יז טגייל -- ןעניּבייר ןגעװ ןָאמ רעלק ַא רימָאל ,סָאװטָא --
 ,רָאפ

 קרַאטש ןוא ןייג ,ןייג ץעגרע ,ךיילג ןָאמ סעמע ךיז טליװ ריא
 רעד ןופ ןדירפוצ ,ןרעװ ןפ םָאלשנַא ךָאנרעד ןוא ןרעװ מרעטַאמרַאפ
 .גָאט ןרַאפ טעּברַא

 וצ ףיוא טינ טרעה ןוא ,יַאלָאקינ טרעפשנע --!טוג ..ָאי --
 ?2ס טפרַאדעג טלָאװ ...?עשזימָאװ זיא -- .רעמיצ ןרעביא ןזיירּפש
 | | ...ןפיר ןעקנעש

 עזֿכ ןעװ ,געט יד ןיא דימּת טמוק יז ...יז טמוק דלַאּב --
 ...ןעשַאּמ

 ןּפיל יד ךיז קידנמייב ,ּפָאק םעד ןזָאלעגפָארַא טרעלקרַאפ
 ,ןַאװיד ןפיוא; ײַאלָאקינ ךיז טצעז ,לדרעּכ םָאד קידנעיירד ןוא
 .רעטומ רעד וצ טייז ייּב טייז

 טמרַאדעג ךיז טלָאװ יז ..,ָאמינ רעטסעווש יד -- דָאֹש ַא -- |
 ...ןינע סניּביר טימ  ןעמענרַאפ

 עשַאּפ ןמז-לּכ ,ךיילג ןריפוצכרוד םָאר ןעוועג טוג טלָאװפ --
 .רעטומ יד שדער --!האגה ןָאמ םיא טעװ ...ןטרָאד ךָאנ זיא

 םַאזגנַאל רעטומ יה טגָאז גנולצולּפ ןוא עלײװַא ןעמ טגייווש
 | :ליטש ןיא
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 ױזַא ךָאד ויאפ ...טינ רע ליװ סָאװרַאפ  ..םינ ײטשרַאפ'5 --
 | | ...ךַאלגעמ

 יז ,גנוטקַא רעּבָא ךיז טרעהרעדפ ,ףיוא טגנירפש יַאלָאקינ
 .ןרעדנַא ןפיוא רענייא קוקַא ךיילג ןעומ

 .יַאלָאקינ לישש טגָאז --!םה ...ַאשַאס טייג סָאה --
 .רעשומ יד ליטש יזַא ךיוא טגעהפ --?ריא ןעמ טגָאז יװ --
 ,.םײטשרַאפ = ריא | ,ָאי --
 = ...ריא ףיוא תונמחרַא --
 רעד יװ טקנוּפ ,רעקירעדינ רעּביא ךיז טרזה גנולק רעד

 .מוא ןיא טרעלקרַאפ ךיוא ךיז טלָאװ רימ רעד רעשניה ׁשטנעמ
 ןוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה רעטומ יד ןוא יַאלָאקינ .טײקנסָאלשטנַא
 יַאלָאקיג ךיז טָאה ךיק ןיא ריט רעד ייּב רעּכָא ,ןעמַאזוצ קעװַא ןענייז
 :טגָאזעג ןוא טייזַא ןָא ןָאפעג ףרָאװ א

 = ...ריא -- רעסעּב --
 סָאה ןָאטעג גערפ ַא טסעפ טָאה --? םיּכממ שינ זיא רע --

 ,ריט יד טנפעעג ריא טָאה רעטומ יד יװ ,ךיילג לדיימ
 .ןיינ ==

 םינּפ רעד רעּבָא ,ַאשַאט קיאור טגָאז--! טמואוועג םע ּבָאה'כ --
 ,ןוא לטנַאמ ןיפ ךַאלּפעגק יד רעדנַאנופ טעיליּפש יז .ךיילּב ריא טרעו
 ,ךיז ןיפ םיא ןעמענּפָארַא יז טֿבורּפ ,ייווצ קידנעיליּפשרַאפ רעדיו
 :יז טגָאז ןַאד ,ןייא טינ ריא ךיז טיג םָאד

 ;טנױעג זיא רע !רעשעװ רעסואימ ַא ...טניװַא  ,ןגער ַא --
 בָא -
 .;טכַארטַאּב ,,ַאשַאס ליטש טגָאז -- ...ךַאליירפ ןוא טנוזעג --

 .טנַאה יד ךיז קיד
 | .לריימ ןפיוא קידנקוק טינ ,רעטומ יד עירומ זיא -- ! ןעניגייר ןעײרפַאּב לָאז'מ . ,טּביירש רע --
 רעד -- ! ןַאלּפ םעד ןצוימיא ןפרַאד רימ -- טכוד רימ ?ָאי --

 .לריימ סָאר םיֹורַא טַאזגנַאל
 ךיז טוײװַאּב .ןוא יַאלָאקינ טגָאז -- ! יװַא ךיוא ןלער ךיא --

 ?ַאשַאמ ,ריא טֿכַאמ סָאװ -- ריט ןיא
 :טגערפ ןיא טנַאה יד סיוא םיא טקערטש לריימ סָאד
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 ,ם'ּכסמ ךָאד ןענייז עלַא ? ןרעלק וצ ןַארַאפ זיא עשז-סָאװ --
 ...עלַא -- סייװֿכ ?רענעגנולעג ַא ןיא ןַאלּפ רער ןַא

 ...ןעמונרַאפ ןענייז עלַא ?ןריזינַאגרָא םע שעװ רעװ ןוא --
 -- ךח טלעטש ןוא .ַאשַאס קיטסַאה טגָאז --! רימ  טזָאל --

 .טייצ ּבָאה ךיא
 ...ערעדנַא ייּב ןגערפ ךָאנ ףרַאד'מ/ רעּבָא ! טמענ --
 .ךיילג עקַאמ ךיא יג טָא ! ןגערפ לעװֿפ ,טוג --
 םימ לטנַאמ ןופ ענק יד ןעיליּפשרַאפ רעדיװ טמענ יז ןֹוא

 ,רעגניפ עניד יד ןופ ןעגנוגעוװַאּב עהעֿכיז
 ,רעטומ יד רָאפ טגייל ...טורעגּפָא טלָאװ ריא --

 רעֿפײװ ַא טימ טרעפטנע ןוא רעדנַאנופ לימש ךיז יז טלֿכײמש
 : םיטש

 םינ ךיז ּבָאד'ֿפ ,ןגעװטניימ ןופ םינ ךיז טרעמיק ,ריא --
 ,..םרעטַאמרַאפ

 קעװַא טייג ןוא טנעה יד קירד ַא טייהרעקידעגייווש ייז טוט יז
 | .גנערטש ןוא טלַאק רעדיװ

 ,ןקוק ןוא רעטסנעפ םוצ וצ ןעיײג יַאלָאקינ ןוא רעטומ יד
 .רעיומ ןרעטניה םלענ טרעװ ןוא ףיוה סעד ךרוד טייג לדיימ טָאד יז
 םעמע טּבױה ןוא ׁשימ םוצ ךיז טצעז ,ףייפ ַא לימש טוט יַאלָאקינ
 .ןּביירש וצ ןָא

 --! ןייז רעגנירג ריא טעװ ,םימרעד ןעמענרַאפ ךיז טעװ יז --
 .ליטש ןוא טֿפַארטרַאפ ,רעמומ יד טגָאז

 וצ רעק ַא ךיז טוט ,יַאלָאקינ ּפָא ךיז טפור ...םיוועג ,,וג --
 ךייא -- : םינּפ ןטוג ןפיוא לֿכיימׁש ַא טימ יז טגערפ ןוא רעטומ רעד
 ןופ טסואװעג םינ טָאה ריא ?א ,ַאנװָאליג ןטימעגפיוא םע טָאה
 ?ןשטנעמ ןטּבילעגַא ךךָאֹנ טפַאשקנעּב ןייק

 -- .טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טוט ןוא ּפֶא ךיז יז טפור -- 1 וג --
 יהנותח טינ לָאז'מ -- ןעוועג ָאי ןיא דחּפ ַא ? טפַאשקנעּב ַא רַאפ סָאװ
 ...םענעי רערָא םעד טימ ןֿכַאמ

 ?ןעװעג ןלעפעג טינ ךייַא זיא רענייק ןוא --
 :טרעפטנע ןוא רעלק ַא טוט יז
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 ג.ל ןלעפעג טינ ,טסייה סָאװ ...רעּביל ןיימ ,טינ קנעדעגיֿכ --
 ! טינ קנעחעגֿכ -- רעּבָא ...ןעועג ןלעמעג רעֿפיז ןיא ץימע

 תעקיאור טימ שוׁשַּפ טקידנע ןוא םיא ףױא קוקַא טוט יז
 | :שינעמעלק

 םָאװ ,ץלַא וַא ,ןגָאלשעג ;ליּפיזַא ךימ טָאה ןַאמ  ןיימ --
 ...ןרָאװעג טקעמעגּפָא ןיא המשנ רער ןיא ןעוועג םיא זיִּב זיא'מ

 סױרַא עגרַא ףיוא טייג יז ןוא שיט םוצ ּפֶא ךיז טרעק רע
 קוק ַא ךַאלדניירפ יַאלָאלינ טוט קירוצ טמוק יז ןעו ןוא ,רעמיצ ןופ
 קידנטעלג טפַאשּביל טימ ןוא טיש , ןדייר ןָא טּבױה ןוא ריא ףיוא
 תונירכז ענייז רעטרעװ טימ

 טָא ,עטֿכישענַא טַאהעג ךיוא ּבָאה ,ריא טעז ,ךיא ןוא --
 ישטנעמ רענעטלעז ַא -- טיײטַא טא ַאהעג ביל ּבָאהיֿכ !ַאשַאס יװ ,יױזַא
 רָאי קיצנַאװצ זיא יז ןעװ ,טנגענַאּב יז ּבָאה'ֿכ ...רעקידריװקרעמ ַא
 ךיא ביל טציא ןוא ...ןָא טַײצ רענעי ןופ יז ביל ןוא ןעוועג טל

 ..רעירפ יװ ,םנייא ץלַא יז ּביל !קידנגָאז תמא םעד ,ךיוא
 | ריק ּבייא ףיא ןוא קנַאד טימ ,ןצרַאה ןצנַאג ןמומ

 ,ןגױא ענייז שעז ןוא םיא בעל טרַאה טייטש רעטומ יד
 םגייל רֶע .טֿפיל רעלעה ןוא רעמידַאװַא טימ ןטֿכױלַאּב .ןענייז ָאװ

 טנעה יד ףיוא ּפָאק םעד ,לוטש ןופ ןלטנעװ ןפיוא טנעה יד קנ
 =עגָאמ רעצנַאג ןייז יװ ,םיוא טעז'פ  ןוא ,םיואד ָאפ טייװ טקיק ןו
 ירָאפ טּכערטשעג טלָאװ רעּפרעק רעקרַאטש רעגָא ,רעניד ןוא יקר
 .טפילנענוז וצ טקיוועג ַא ןיפ םַאמש ַא) יװ  ,םיוא

 יד טאר !ןּכָאה-הנוּתה טמרַאדעג ריא טָאה ...עשזיפָאװ --
 ,רעטומ

 ...טַאהעג הנותח טָאה יז יװ ,רָאי ףניפ ןיוש :ַא --
 גטַאהעג ביל טינ ךייא טָאה יז ?רעידפ ןוא ,ונ --
 : טרעפשנע ןוא ץגר ַא טרעלק רע
 !ירעד רעכיז וליפַא ןיּבֿפ ...טַאהעג ּביל ,תועמשמ ,ןיינ --

 -+ ןעמוקעגמיוא ױזַא ץלַא זיא זנוא ייּב ,ךימ ריא שײטשרַאפ ,רָאנ
 ףעדָא עמרוט ןיא יז ןיא -- יירפ ךיא ,יירפ ךיא-- עמרומ ןיא יז
 !תמאַּב ,עגַאל סעשַאס ףיוא ךַאלנע ץנַאג זיא סָאד .טקישרַאפ
 ,ריניס ןיא רָאי ןעצ ףױא טקישרַאפ יז ןעמ טָאה ,ףוס םיצ
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 -ױעּבָא ...ריא טימ ןרָאפ טלָאװעג ןליפַא ּבָאה'כ !טייװ ךַאלקערש
 ןיִּב ...ריא םינ ,רימ םינ ,טּביױלרע שינ זנוא טָאה ןסיװעג רעד
 רֿבחַא ...ןרעדנַא ןַא טנגענַאּב יז טָאה ןטרָאד ןיא .ןּבילּבעג ךיא
 ....ןפָאלטנַא ןעמַאזוצ יז ןענייז ךָאנרעד 1 גנוי רעליױאװַא ,רעניימ
 / 3ָאי ,רנַאלסױא ןיא יד ןענייז טציא

 :טקוקַאּב ,סיוא ייז טשיװ ,ןלירב יד סיוא טוט ,ןרייר טקידנע רע
 .רעדיװ ןשיװ ייז טמענ ןיא טײקיטֿפיל רעד ףיוא רעועלג יד

 יד טפַאשביל טימ םיוא טיירש -- ! רעניימ  רעקניביל ,ךע = |
 ,ןוא םיא ףיוא תונמחר ַא ריא זיא'ס ,ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,יוחפ
 -ומ ,ןעמירַאװ ַא ריא ייּב םיחַא דע טפור טייצ רעקיבלעזרעדניא
 'יד רעדיװ טמענ ,עזָאּפ יד םיא טייב רע ןוא ,לֿכײמש ןֿכַאלרעמ
 ;ןטסעשז טימ קידנענעֿפײצּפָא ,ןדייר ןָא טבייה ןוא טנַאה ןיא ןעּפ
 | ריר ענייז ןיפ םטיר םעד טנַאה רעד ןופ

 ער ַא ןופ עיגרענע יד טרענעלקרַאפ ןּבעל:ןעילימַאפ סָאד --
 .עטנדרָאעגניא טינ יד ,רעדניק !דימּת טרענעלקרַאפ .,רענָאיצװלָאװ
 ילָאװער ַא ןוא ...טיורּב רַאפ ןטעּברַא וצ ליפ טייקיטיונ יד ,עגַאל

 ץילַא ,טלַאהּפָא ןָא עינרענע ןייז ןעלקיװטנַא ךָאד ףרַאד רענָאיצ
 'דימּת ןפרַאד רימ - סע שרעדָאפ טייצ יד .רעטיירּב ןוא רעפימ
 סָאװ| ,רעטעּבױַא ןענייז ריס לייװ ,ןעמעלַא רַאפ םיױארָאפ ןיג
 ,טלעװ עטלַא יד ןרעטשעצ ייז טּכירט עטכישעג רעד ןופ הוּכ רעד
 מרעטַאמרַאפ קידנרעװ ,ּפָא ןעיישש רימ בוא ןוא .ןּבעל יינַא ןעיוּב
 ָארע רעניילק ַא ןיפ טײקלַאלגימ רעטנעָאנ רעד ןופ לעּפתנ רעדָא
 .ךַאז רעד ןיא הדינּבַא טעמּכ זיאס ,טֿכעלש סע ןיא -- גניהעּב
 טנַאה ןייג שנעקעג ןטלָאװ רימ ןעמעװ טימ ,רענייק ָאטיֿג זיא'ס
 רימ ןרָאמ לָאמנייק ןוא ןּבױלג רעזנוא קידנגױּברַאמ טינ ,טנַאה ןיא
 ,ןעגנורעּבָארע עניילק שינ זיא --עּבַאנפיא רעזנוא זַא ,ןסעגרַאפ ינ
 - .ןחצנ רעליפ'ַא רָאנ

 וד ןיא ןוא סַאלּב םיגּב רעד ,קרַאטש טרעװ םישש ןייז
 :דעֿכײלג ןוא הענעטלַאהעגנייא ,רעֿכַאלנייװעג רעד ןָא ךיז טדניצ ןגיוא
 רעּביא טסייר םָאװ ,גנולק רעֿכױה ַא רעדיװ ךיז טרעהרעד'פ  .הוּכ
 ךיא עלימדויל ןעמוקעג זיא סָאד -- דייר םיַאלָאקיג טרָאװ .ןטימ ןפיוא
 נמיור ,ןקַאּב טימ ,רעטעװ םוצ טסַאּפעגוצ טינ לטנַאמ ןטכײל ַא
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 םעּכ טימ יז טנָאז ,ןשָאלַאק ענעמירעצ יד קידנעמענּפָארַא .טלעק ןומ
 : םיטש ןיא

 ! םורַא ךָאװ ַא ןיא ...טּפׁשִמ רעד טמיטשַאּב יאס --
 ,רעמיצ  ןופ יַאלָאקינ טיירש -- ?םיוועג  ףיוא --
 -ג קידנעײששרַאפ טינ ,קיטסַאה םיא וצ וצ טייג רעטומ יד

 עלימדויל ,דיירפ ןופ וצ ,קעדש ןופ ,טנערעגפייא יז ןיא םָאװ ןופ
 רעקירעדינ ריא טימ שינָאריא טדער ןוא ריא טימ טייז ייּב םייז טייג
 ; םימש

 .ּםִא טציא טָאה קַאטמָאש רָארוקָארּפ=ףליהעג רעד !קיטֿכיר --
 ןפָא ץנַאג ןעמ טגָאז טכירעג ןיא .ןטקַא?מגנוקידלושַאּב יד טריפעג
 יד ?סנױזַא ָאד זיא סָאװ .טיירגעגוצ ןייש ןיא ןידיקסּפ רעד זַא
 ןעיצַאּב ךייװ וצ ךיז .ןלעװ עטמַאַאּב עריא ןַא ,ארומ טָאה גנוריגער
 רעניד עריא ןּברָאדרַאפ .שיגרענע ןוא גנַאל ױזַא ? םיאנוש עריא וצ
 ,..1 ןפרואוופיוא ןייז וצ טיוקטיירג רעייז ןיא רעכיז םינ ךָאנ זיא יז ןוא

 טימ ןקַאּב ערעגָאמ יד ךיז טּנייר ,ןַאװיד ןפיוא ךיז טצעז יז
 מרעװ םיטש יד ,לקע ַא טנערּב ןגױא עטַאמ עריא ןיא ,טנעה .יד
 | /  .סעּכ טימ ןסָאנעגנָא רעמ ץלַא

 קיאור טגָאז -- !רעװלוּפ רעייא סיוא ריא טיש טסיזמוא --
 ...טיג ךיוא ךָאד ןרעה יז -- .יַאלָאקיג

 .רַאפ ,רעמיצ ַא ןעוט ןגיוא עריא רעטנוא ןזיירק עצרַאװש יד
 ,ןּפיל יד ךיז קידנסייּב ןוא ןטָאש ןרעטסניפ ַא טימ םינּפ םעד ןקעד
 :רעטייוו יז םדער

 -- ןיצ5ֿ ,טכער ןייד זיא סָאה ! ךימ עגרה -- ריד ןגעק יג --
 .רַאפ םינ יטסרָאט ,טֿכַאמ ןייד קידנקידיטרַאפ רעּבָא ,אנוש ןייד
 ,ןטכַארַאפ וצ יז קידנליוװ-טינ טינ ךימ גניווצ ,ןששנעמ ןייק ןּברַאד
 ! טייקשיניצ ןייד טימ המשנ ןיימ ןעמסרַאפ וצ הזעה יד טינ ּבָאה

 יד טערומשזרַאפ ,ןלירּב יד ךרוד ריא ףיוא טקוק יַאלָאקינ
 ,ענעי יװ טקנוּפ ,רעטייו שדער יז ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאש ןיא ןגיוא
 ,ריא רַאפ ןענַאטשעג ןטלָאװ ,טַאהעג טנייפ זַא טָאד יז ןעמעוו
 טייטשרַאפ ,דייר עריא וצ וצ טגנערטשעגנָא ךיז טרעה רעטומ יד
 .לעויד-ןוא-ןייא ךיז רַאפ קידנרוחרעביא קידנליװ יג ,שינרָאג רעּבָא
 : רעטרעוו עקיּצ
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 ...טּפשמ רעד םירַא ךָאװ ַא ןיא ...טּפשִמ רעד --
 =כיר יד יװ ,ןייז טעװפ סָאװ ,ןלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק יז

 שליפרעד ;ָאמַאטימ רעּבָא ,ןעלזַאּפ טימ ןײגַאּב ךיז ןלעװ רעט
 =ךַאלשטנעממוא ,סקירתונמחרּכמוא סעּפע ךיז טרעטנענרעד'ס זַא יז
 ,םָאק םעד ריא ןעלדניוושרַאפ ןעקנַאדעג יד .סמַאזיױרג ,םגנערמש
 סעּפע ןיא יז ןעקניזרַאפ ,ךיור ןעיהגַָא ןיא ןגיוא יד .ןליהרַאפ
 רעדיוש ַא רעּפרעק ןיא םױרַא טפור םָאװ ,סקיּפמז ןוא סקידעּפעלק
 םגיוז ,טסקַאװ ליפעג רעקיזָאדרעד .טײקַֿאלקנערק ַא ןוא טלעק ןופ
 ,רעװש סע טקירר ןוא ץרַאה םָאד טּפַארַאפ ,טולּב ןיא ןיירַא ךיז
 .קידעּבעל ןיא טוג ןיא סָאװ ,ץלֵא םֹוא ןיא קידנעממרַאפ

41 

 תוקפס ןופ ץרַאמֿכ רעקיָאדרעד ןיא טּבעלעג יז טָאה יװַא
 ,ןעגנוטרַאװרע עכַאלנײּפ ןופ אשמ רעד רעטנוא ,שינעמעלק ןוא
 וצ טגָאזעג ןוא ַאשַאפ ןעמיקעג זיא ןטירה ןפיוא = ,ייווצ - , גָאט ַא
 : ןענווָאלינ

 ,..םנייא טנייה !קיטרַאפ  ץלַא --
 .טרעדנואוורַאפ ךיז יז טָאה -- קישרַאפ  ןיֹוׁש --
 ןוא טרָא ןַא ןגירק טפרַאדעג רָאנ ּבָאה'ֿפ ? ןעד עשזימָאװ --

 ךיז ףיוא ןעמונעג ןיוש טָאה עקירעּביא סָאד ,ןעניּבייר דַאפ ןכַאז
 ןמיוא ,לַאטרַאװק ןייא ל3ה:ךס ןייגכרוד ןפרַאד טעװ ןיּבייר ...ןודָאג
 -רַלפ ,ךעטר מירגרַאפ ַא ,וָאק שטשװ;ם/יװ ןטרַאװּפָא םיא שעװ סַאג
 םיא טעװ ,לשנַאמ ַא םיא ףיוא ןפרַאװפױרַא טעװ רע; ךיז טייטש
 ףױא ןטרַאװ ןיש לעװ ךיא ...געװ םעד ןזייװ ןוא לטיה ַא ןּכעג
 ןריפקעװַא ןוא םיא ןָאטרעּביא ,םיא

 .ַאלָאקינ טנערפ --?ןודָאג םָאד זיא רעװ ןוא 1 קידדשקשנ -- 
 טנרעלעג ריא טָאה הריד ןייז ןיא ,ןעזעג םיא טָאה ריא --

 .סרעסָאלש יד טימ
 ..,רענדָאמ ַא ,רעקשטיטלַא ןַא ...,קנעדעגֿפ ,ַא --
 קינײװ ַא ...רעקעד-ךַאד ַא ,טַאדלָאפ רעטנידעגּפָא ןַא זיא רע --

 העדעי וצ האנש עקידװעּפעשסױא-טינַא טימ שטנעמ רעטלקיװשנַא
 -- ףָאסָאליפ ַא לסיּבַא ...רעקיטלַאװגרַאפ עלַא וצ ןוא ...טלַאװעג



 קַאװ םַאזגנַאל ןיא ,םסיוא טייהרעקידעגייוװש יז ריא ןיא סיוא ןסקַאװ םַאזגנַאל ןו קוק עשַאס ט-ַארטראפ דע רעה רעמומ יד .רעטסנעפ ןיא קידנקוק עשַאמ טֿכַארטרא : 5 צג ןיא* םרו
 .תוקפפ ייד

 א : ן | |

 55 שנא וש ַאזַא ירא יוד עג מאור ,
 ,ָאקנעשטװעי דימש ַא ןרָאו עג ןלעמעג ןיא

 2 רערעּביױז

 .םָאק ןטימ וצ טלקָאש יַאלָאקי
 ךיז טקור רעט | ךס ַא ןלעװ -|רעטייל םעד .ןעזרעד ...ןפײלטנַא ןלעװ ךסַא ןלעוװ-ךר טי - לטדרעד א ,ךיא רעלק ,ןעמַאזוצ ןעמעלַא רַאמ ןלעװ עטריטסערַא יד תעשּב זַא ,ךיא רעלק ,ןעמ : ר : ...גלָאהע ןיא ןעלפייווצ ןָא ּבױה'ֿפ רעּבָא! ןענייז .ןריצַאפש יד ...גלָאפרע  ןיא ןעלפייזצ .ןָא ביוהב - ץשַאס רעטייװ טדער - טגנערעגפיוא טוג ץלַא טָאה =

 קור רעטומ יד ,עגרַא טגייווש - ,ןגיױא יד וצ טכַאמ יז :- םומ ֹי : 5 א = |
 ,ריא וצ וצ רעטנענ-

 ,ןטייװצ םעד רענייא ןרעטש ןלעװ ןוא -- :
 רעשניה -- רעטומ י ו על

 רעמ ץלַא = ט ;} א םייב יירד עלַא ןעייטש יי
 / א ו 4 ל= הט5 הלא :

 4 קעװ ןדייר קיטסַאה רעייז .ןעשַאס ןוא ןעיַאלָאקיג:
 . יי ,..ליפעג ןקידלּפענ א ריא יב ןצרַאה ןיא
 יי '

 .גנוקצולּפ יז טגָאז -- ! ןיהַא ןייג לעװ ךיא -- 8 אָז אן "א
 .עשַאס טגערפ - ?סָאװ וצ ט-

 ף אדומ !} ַאמכרוד ךָאנ טנעק ריא !ערעיײט ,טינ טייג -- ראוריל ול 6

 .יַאלָאקיג טאר --! שיִג
 עלימש רעּביא טרוח ןוא םיא ףיוא קוק ַא טוט רעטומ יד י* לימ ) יה פי לאל 9 צ ט 6 יח
 :רעקידתונשקע רעֶּבָא

 ׂ ָאז ,עשַאס ןוא רעכיא קיטמַאה ךיז ןקוק יז נייג ; ֹי ,טנַאז ,ע א אב א = * אפ יש א יה א קידנעהיצ ..ןיג .לעװֿכ ,ןייג -- = =
 : : ןעלסקַא יד שיש

 שי ...ךַאלדנעטשרַאפ |זיאיס -- = |
 יא אש ד םמענ ,רעטומ רעד וצ םוא ךיז טרעק יז רטמהוא יי : ףרולאיוא הוה *

 א םָאװ ,םימש ַא טימ טנָאז ןוא ריא וצ לקָאׁש ַא יז טוט ,טנַאה
 טניימ טמיזמוא ,ןגָאז ךיוא ךיא זומ ןגעווטסעדנופ === 5.6 ריא 2 ןייק טי 4 5 א | האור ןוא טושפ- :ןצרַאה םוצ רעמומ דעד טנעהָאנ ןו טיש
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 וצ וצ יז טקירד ןוא רעטומ יד םיוא טיירש --1 עקניּביל --
 ! ןרעטש טינ ךייא לעװֿכ ...ךימ טמענ -- .טנַאה רעקירעטיצ ַא טימ ךיז
 ! ןפױלטנַא ...ןעק'מ וַא ,טינ ּבױלג5ֿ ,ףרַאדֿפ

 .ןעיַאלָאקיג וצ טיׁשּפ לדיימ םָאד טגָאז --! ןייג טעװ יז --
 פָארַא טזָאל ןוא רע טרעפטנע --! ךַאז רעיא ןיוש זיא םָאד --

 .ּפָאק םעד
 יד וצ ,דלעפ ןיא טייג יא .ןעמַאזוצ ןייז טינ ןרָאט רימ --

 רעּבָא ...עמרוט ןיפ שגַאװ יד ךיז טעז ןטרָאד ןופ ...רענעטרעג
 ? ןטרָאד םומ ריא סָאװ ,ךייא ןעמ טגערפ רעמָאמ

 / :רעֿפז רעטומ יד טרעפטנע ,טיירפרעד
 ,..! ןגָאז וצ םָאװ ,ןעניפעג ןיוש .לעװֿפ --
 --!ךייא ןענעק עמרוט ןיפ רעעזפיוא יד זַא ,טינ טסעגרַאפ --

 ...ןעזרעד ןטרָאד ךיוא ןלעװ ייז ּביא ןוא -- .עׁשַאמ טדעד
 .רעמומ יד םיוא טיירש -- ! ןעזרעד שינ ןלעװ יז --
 ריא ייּב טעילטעג טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,גנונעפָאה יד

 ןיא טרעקַאלפעגפיױא לעה-ךַאלקנערק לָאמַאטימ טָאה ,ןצרַאה ןיא
 | ,..טרעטנומעגפיוא יז ןוא טסורב

 -סַאה ךיז טוט ןוא יז טרעלק ...ךיוא רע טעװ ...רשפא ןוא --
 .ןֵא קיט

 רעטניה דלעפ ןיא ןעוועג רעטומ יד ןיוש זיא םורַא .העש ַא ןיא
 ?נַאנופ ,ריא םורַא ןוָאלּבעג טָאה שניו רעקידיינש ַא .עמרופ רעד
 ,ררע רענעריורפרַאפ רעד ןָא ךיז טּפַאלקעג ,ריילק ריא ןזָאלּבעג
 םיא) ײּברַאפ סָאװ ,ןטרָאג} ןופ: ןַאקרַאּפ ןטלַא םעד טלטיירטעג
 טינ רעד ןָא טעפמיא םימ ךיז ןסיוטשעגנָא ןוא ןעגנַאגעג יז זיא
 רעד רעּביא ךיז ןפרָאװעגרעּבירַא .עמרוט ןופ טנַאװ רעֿכױה ליפוש
 ?רעדנַאנופ , ןעיירשעג םנצימע ףיוה ןופ ןּביױהעגפיוא רע טָאה ,טנַאװ
 ןמרָאד .ןירַא למיה ןיא ןגָארטרַאפ , ןטפולרעדניא ייז טרעדיילשעג
 ןטֿפײלֿכרוד עניילק קידנענעפע ,םנקלָאװ ןגָארטעג קיטסַאה ךיז ןּבָאה
 .ךיוה רעיולּב רעד ןיא

 רעד מיוארָאפ ,ןטרָאג רעד ןגעלעג ןיא רעמומ רעד רעטנוה
 .עמרוט יד ,ריא ןופ רעטפַאלק ןעצ ַא ןיא ,טטכער ,ןוא םלוע-תיּב
 ,רעטייװצ ַא ןוא ,דרעפ ַא טגָאיעג טַאדלָאסַא טָאה םלוע-תיּב םייּב
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 ,ררע'רד ןָא םיפ יד טימ טּפַאלקעג ךיוה טָאה ,םיא ןּבעל קידנעייטש
 עמרומ רעד ייּב רענייק זיא רעמ ...טֿכַאלעג ןוא טפייפע ג ,ןעירשעג
 .ןעוועג טינ

 טקניטמניא ןופ םיוטש ןטקרעמַאּבמוא םעד .ךָאנ טיִג רעטומ יד
 יז טיירש ,טנעָאנ קידנעיײנוצ .ןטַאדלָאס יד וצ ךיילג טייג ןוא
 : ייז .וצ

 םינ ָאד ןיא גיצ ַא -- ןעזעג רשפא טָאה ריא ,עקניּביל --
 ? ןעגנַאגעגיײּברַאפ

 :טרעפטנע יז  ןופ .רענייא --
 ...ןעזעג  טינ --
 ןַאקרַאּפ םוצ יז  יינרַאפ רעטייװ קעװַא םָאזגנַאל טייג יז

 .ןטניה ףיוא ןוא סטלער ףיוא םירק רעד ןופ טקוק ןוא רעטסיולק ןופ
 ,ןרעטיצ וצ ןָא ריא ןּבױה םיפ יד יװ ,ז טליפ גנולצולּפ ןיא
 עמרוט גָאר ןרעטניה ןופ -- דרע'רד וצ ןריוחפעגוצ יװ ,רעווש ןרעוװ
 ןַא ,רעדניצנּפמָאל יד לָאמעלַא ןעייגס יװ ,םיחַא קיטסַאה טייג
 / יד ,עציולּפ ןפיוא רעטייל םענייקק ַא טימ שטנעמ .רענעגיוּבעגנייא
 ןקיטמַאה ַא טפרַאװ ,ןגיוא יד טימ ;לטנוּפַא ןקָארשרעד טוט רעטומ
 ןוא ,טרָא ןייא ףיוא ךיז ןעשטּפָאמ ייז -- ןטַאדלָאפ יד ףיוא קילּב
 ןטימ ןשטנעמ ןפיוא קוקַא יז טוט ,ייז םרַא טפיול לדרעפ םָאד
 ןכָארקעג ןוא טנַאװ רעד וצ טלעטשענוצ ןיוש םיא טָאה רע -- רעטייל
 ףױה םוצ טנַאה רעד םימ ךַאמַא רע טוש טָא ...שינעלייא ןָא
 רעד .גָאר ןרעשניה םלענ טרעװ ןוא ּפָארַא קיטסַאה ךיז שזָאל ,וצ
 ...םַאוננַאל ןסילפ ןרנוקעס יד ,קיטסַאה טגָאלש ץרַאה םהעטימ
 -עמייל ןופ םעיניל יר ןענייז עמרוט ןופ טנַאװ רעלעקנוט רעד ףיוא
 ,ךלַאק ןטצַאלּפעצ םעד ןוא ץומש ןקעלפ יד ןיא קיטנָאק םייק ןעוועג
 גנולצולּפ ןוא ,לגיצ יד טקעלּפטנַא ךיז ןּבָאדמ ןֿכלעװ רעטנוא ןופ
 ,ּפָאק רעצרַאװש פעליַאכימ ןזיױַאּב טנַאװ רעד רעּביא ךיז טָאה
 רעּביא ןפרָאװעגרעּביא ךיז ,רעפהעק רעצנַאג ןייז ןסקַאװעגסױא זיא'מ
 ַא זיװַאפ ךיז טָאהס- ...ריא רעּביא .ןלָארקענּפָארַא ,טנַאװ רעד
 טלקײקעגּפָארַא ךיז טָאה דרע'רד ףיוא ,לטיה גירָאה ַא ןיא ּפָאק רעטייווצ
 ...גָאר ןרעטניה ןרָאװעג םלענ קיטפַאה זיא ןוא ;ליונק רעצרַאש ַא
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 ןָאטעג למיירמַא ,ךיז טקוקעגמורַא ,טכיײלגעגסױא .ךיז טָאה ָאליַאכימ
 | - ..ּפָאק ןטימ

 טימ טעשטּפָאט ןוא רעטומ יד טעשטּפעש --! ףיוק ,ףיול -- |
 | .םימ = יד

 --תולוק עכיוה יז ןגָארטרער'פ ,ריא טעשזודיה ןרעיוא יד ןיא
 טפַאכ רעשומ יד ...ּפָאק רעטירד ַא טנַאװ רעד רעּביא ךיז טזײװַאּב טָא
 ?עגּפָא קידנרעװ םינ ריש ,טקוק ; ןצרַאה ןרַאפ שנַאה רעד טימ ךיז
 ,ןצמיחַא ךיז טפייר דרָאב ןָא ּפָאק רעדנָאלּכ רעד ...טרַאװ ןוא ...טשלה
 רעטניה םלענ רע טרעװ -- גנולצילפ ןוא ןסיײרּפָא ךיז קידנלעװ יז
 טגָארמ שניװ רעד ,רעקרַאטש ,רענעה ץלַא טיירש ןעמ .טנַאװ רעד
 ָאליַאכימ ...ןפיימ יד ןופ ןלערט עניד יד ןטמולרעדניא רעדנַאנופ
 -ע יא טָא ,ןעגנַאגעגײּברַאפ ןיוש רע זיא טָא ,טנַאװ ץזַאּפ טייג
 .טָאטש ןופ רעזייה יד ןוא עמרומ ןשיװצ ץַאלּפ םענעפָא ןפיוא ןיֹוש
 רֶע טלַאה טסיזמוא ןוא סַאזגנַאל וצ םיײג רע ןַא ,ךיז טכוד ריא
 / ןעורעד טעװ סָאװ ,רערעדעי --ּפָאק םעד ןּביױהעגפױא ךיוה יזַא
 ...קיבייא ףיוא ןורכז ןיא ןשלַאהנייא ןיֹוׁש םיא טעװ ,םינּפ ןייז
 :טעשטּפעש יז ןוא

 ,..רעֿפיג ...רעֿכיג --
 רענעקורטַא ךיז טרעהרעד עמרוט ןופ שנַאװ רעד רעשגיה ןופ

 :ָאלֿג ענעֿכָארּבעצ ןופ ןעגנילק} עניד סָאד טהעה'מ ...ּפַאלק
 שיצ ,דרערד ןָא םיפ יד טימ שרַאּפשעגנײא = ,טַאדלָאפ רעד

 קַאלוק םעד ליומ םוצ וצ טנָארט רעטייוצ רעד ,דרעפ סָאד ךיז וצ |
 ,קידנעײרשּפָא ,ןוא עמרוט רעד וצ גנוטפיר רעד ןיא םעפע טיירש ןוא
 קידנלעטשרעטנוא ,טיזַא טימ ּפָאק םעד וצנוהַא סיוא רע טיירד
 .רעיוא םעד

 ,ןטייז עלַא ןיא ולַאה יד רעשומ יד טיירד טננערטשעגנָא
 ןוא ךיג וצ -- םינ ןיילַא ךיז ןעיורטעג ןוא ץלַא ןעעז ןגיוא עריא
 ?קערש ױזַא ןזיוועגסיוא ריא טָאה טָאװ ,סָאה ןעמוקעגרָאפ זיא טוׁשּב
 טשַאררעביא יז טָאה טייקכיג עקיזָאדיד ןֹוא שלקיװרַאפ .ןוא ךַאל
 ןיוש ךיז טָאה סַאג ןפיוא .ןייזטסואוַאב םָאד טרעפעלשרַאפ ןוא
 יא שטנעמ רעֿכױהַא סעפע ןעגנַאגעג זיא'ס ,ןעועג טינ ןיבייר
 ןענייז .גָאר-עמריט ןופ ...ןפָאלעג זיא עלעדיימ ַא ,לטנַאמ ןגגַאלַא
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 רענייא טרַאה ןפָאלעג ןענייז ייז ,רעעזפיוא יירד ןעגנורּפשעגכײהַא
 רענייא .טנַאה עטֿכער יד סיוארָאפ ןגיוצעגסיוא עלַא ,ןרעדנַא ןבעל
 טמיול רעטייווצ רעד ,ןגעקֿשנַא יז ףרָאװ ַא ךיז טוט ןטַאדלָאפ יד ןופ
 טוָאל דרעפ םָאד ,םיא ףיוא ןּפַאפױרַא ךיז קידנלעװ ,דרעפ םורַא
 טימ ןעמַאוצ ךיוא טגנירּפש םורַא ץלַא ןוא ,טגנירּפש ,טינ ךיז
 טַאר טדיינש ,גנַאלק ןמימ ךיז קידנעּבָאילֿפרַאפ ,טלַאהּפָא ְןָא .םיא
 ןֿפײֿפ ןופ יירשעג רעקידהמיא ,רעפרַאש רעד .טפול יד ןפייפ
 ױ ,רַאפעג ןופ ןיוטסואוַאּב םָאד "הפ רעד ייּב ףיוא טקעװ
 ,םלוע-תיּב ןופ ןַאקרַאּפ ייּברַאֿפ קעװַא .םייג ןוא רעטיצ ַא טוט
 -יז ןטַאדלָאס יד םימ ןעמַאזוצ רעּבָא ,רעעזפיוא יד קידנריּפשּכָאנ
 .ןרָאװעג פלעג ןענייז ןוא גָאר ןטייװצ ןרעטניה ןלַאפרַאפ ןייש יז ןענ
 -טפיוה ןופ ףליהעג רעד ךיוא ןפָאלעגקעװַא ייד ךָאנ ךיילג זיא וצניהַא
 ןטעליּפשע גרעדנַאניפַא ןיא ,טנעקעג טָאה יז ןֿכלעװ ,רעעזפיוא
 ןַא ךיז ןפַאלעגנעמַאוװצ ,ײצילָאּפ ןזיװַאּב ךיז טָאהס ...רידנומ
 .םליע

 עג ך שטלָאװ רע יװ ,ךיז טפרַאװ ,ךיז טיירד טניװ רעד
 יעצ ,ענעסירעגּשָא יורפ רעד וצ טגנערּכ ןיא ,םעּמע ףיוא םיירפ
 ,תוליק) עטרעשנָאלּפ

 !ָאד םע טייטש טייצ עצנַאג יד --
 | ?רעטייל רעד --
 ,..תוחור ידלַא וצ ,ןגיוושעג ריא טָאה עשזײסָאװ --

 טזיירּפש יז ןוא יז טיירפ למומ רעד ...ןעמ טפייפ רעדיװ ןוא|

 | :קידנרעלק ,רעקיטכַאה
 !טנעקעג ךיוא טלָאװ רע ןוא ...ןעק'מ--סע טכייה --

 םיױרַא גנולצוקּפ ךיז טזָאל ןַאקרַאּפ גָאר ןופ ריא ןגעקטנַא ךיילג |
 .טייל-ײצילָאּפ ייווצ שנומ *(  רענשטָאטָאלָאקַא  ןַא

 קידנעיצּפָא םיוק ,רענשטָאטָאלָאקַא רעד טיירׂש -- ייטש' --
 טינ ? ןעזעג טינ ָאד וטסָאה -- דרָאּב ַא טימ ...ןשטנעמ ַא -- .םעטָא םעד
 | ? ןפָאלעגֿפרוד

 ,גנַאר רעשיאיײצילַאּפ א (*
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 טרעפטנע ןוא רענעטרעג יד ףיוא טגַאה רעד טימ ןָא טזייװ יז
 :קיאור

 | ...וצניהַא .קעװַא --
 .י/טָאטָאלָאקַא רעד סייא טי רׁש -- !ףיפ ...ףיול !ולָארָאגעי --

 2 גנַאל -- .רעג
 ...םונימ ַא יװַא  ,םייװֿפ --
 רענשטָאטָאלָאקַא רעד ,ףייפ ַא טכליהרַאפ םיטׁש ריא רעּבָא

 םעקמוק יד רעּביא ןפיול ךיז טוָאל ןיא רעפטנע ןפיוא טינ טרַאװ
 גנוטכיר ןיא טנַאה רעד שימ קידנכָאפ ,עטָאלּב רענעריורפעגוצ ןופ

 םעק ענעגױּבעגנייא טימ ,קידנפייפ ןפיול םיא ךָאנ .רעגעטרעג יד ןו
 ,,,טיילשייצ ילֲאֹּפ :

 ריא זיאפ .םײהַא טייג ןוא ּפָאק ןטימ ךָאנ יז טלקָאְש יז
 טגיל ןצרַאה ןפיוא ןוא ,שינ טעּברַא קנַאדעג רעד רעּבָא ,רָאׁש ַא םעּפע
 ןופ רעּבירַא זיא יז ןעוו .םורדרַאפ ַא ןוא טיױקרעטּב ַא םעפע טושפ
 ,עקשָארד ַא געװ םעד ןטינשעגרעּביא ריא טָאה ,םַאג רעד ףיוא דלעפ
 ןַאמנגנויַא עקשָארד ןיא ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד ןבייהעגפיוא טָאה יז
 טָאה רע .םינּפ ןטרעטַאמרַאפ ,ןליילב ַא ןוא ןטנָאװ עדנָאלּב טימ
 ,ןופרעד ןוא םורק רע זיא ןפעזעג .ןָאטעג קוק ַא ריא ףיוא ךיוא
 .עקניל יד יװ רעלעה ןעװעג עציילּפ עטפער ןייז ,םיוא .טזייװ ,,זיא;

 :ההמש טימ טנגעגַאּב יז טָאה יַאלָאקינ
 ? ךיז טרעה סָאװ ,וג !טּבעל ריא --
 ...ןּבעגעגניא ,ךיז טכוד --
 .רעד טמענ ןוא ןטייקיניילק עלַא ןענָאמרעד וצ ךיז טימַאּב יז

 א םנצימע ןּבענעגהעביא טלָאװ יז יװ ,יױזַא טרער יז ,ןלייצ
 ,טייקיטכיר ריא ןיא טלפייווצעג ןוא .גנולייצרעד

 ךיז  קידנּבייר . ,יַאלָאקינ  טגָאז --!ונוא טייגיס -- טעז ריא --
 היר רעד ! ךייא דעּביא טרעטיצעג גָאה ךיא יװ ,רעָּא-- .טנעה יד
  ץנַאלרנירפ|ַא ןּבעג ךייַא ליװֿכ ,,ַאנוָאלינ טפייװ ריא !יװ ,םייוו
 ,ןעמוקרָאפ טעװ רע רעֿכיג סָאװ ! טפשמ ןרַאפ ארומ טינ טָאה -- הצע
 ,ןייז ןעקס !רימ טּביױלג ,םייהיירפ םלוַאּפ זיא רעטנעעג ץלַא
 ַאזַא רעפעגמוא ןיא טֿכירעג סָאד ןוא ...געװ ןופ ךָאנ ןײגקעװַא טרע
 ,..ךַאז ןימ
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 ןופ רליב םָאד ריא רַאפ ןרעדליש וצ ןָא טּבױה רע ןיא
 ,ארומ םעּפע רַאֿפ טָאה רע זַא ,טײטשרַאפ ןוא טרעה יז ,סעצָארּפ ַא

 .ןקיטומ יז ליװ
 ? רעטֿפיר יד ןגָאז םעּפע ןטרָאד לעװֿכ ,ריא טניימ ,רשפא --

 ?ןטעּב סעּפע יז לעוװֿכ --לָאמַאטימ יז טנערפ --
 ײַאַּב םיוא טיידש ןוא שנעה יד טימ טֿכַאמ ,ףיוא טגנירּפש רע

 : טקידיול

 ...ךימ  טקידילַאּב ריא ?ריא טדער סָאװ --
 ךיא םייוו -- ארומ ךיא ּכָאה סָאװרַאפ !קיטֿפיר ,ארומ ּבָאה'ֿכ

 ןרעּביא ןגיוא יד שימ קידנעשזדנָאלּב ,ןגיװשטנַא טרעװ יז ...טינ
 | ,רעמיצ

 ,ןעלװַאּפ ןקידיילַאּב ןלעװ יז -- ךיז טוה לָאמ שרעדנַא ןַא --
 ךַא ,ןגָאז ייז ןלעװ ,רעױּפ ,'ח ךַא -- ...םיא רעּביא ךיז ןעמולג
 ןיא ַאׁשַאּפ ןוא ? טֿפָאקרַאפ ןָאד וטסָאה סָאװ :עקשיק עשרעיופ ,וח

 יײרדנַא רעדָא ...ןרעפטנעּפָא ױזַא יז רע טעװ ,..רעצלָאטש ַא ךָאד
 ,עקיציה ענױזַא ךָאד יז ןענייז עלַא ןוא ...ייז ןפ ןֿכַאמ קזוח טעוװ
 טעװ רענייא ...לָאמַא ןטרָאד לָאזמ -- ךיא רעלק ,ונ ...עַאלטנרָא
 יז טעוװמ ןוא ,ןשלַאהרעטניא ןלעו ערעדנַא יד ,ןטלַאהסױא םינ
 ...1רעמ ןעזנָא טינ לָאמניײק ןייש ייז טעװמ דַא ,יױזַא ...ןמּפשמרַאפ

 .לדרעּב סָאד ךיז קידנּפוצ ,טערַאמֿכרַאפ טנייווש ַאלָאקינ
 --!ןבײרטסיהַא טינ ּפָאק ןיפ ןעמ ןעק ןעקנַאדעג יד טָא --

 ןּבױהנָא שעו'מ 1 טפשמ ַא -- ךאלקערש זיאמ -- .רעטימ יד ליטש טגָאז
 ..?תמא רעד זיא ואװ ,ןגעװ ןוא ןטסעמ + ,ןּבײלקרעדנַאנו 8 ץלַא
 --טפשמ רעד -- רָאנ ,ךַאלקערש זיא ףָארטש יד טינ ! ךַאלקערש רעייז
 םינ םע ןעק'כ ...ךַאלקערש רימ זיא - תמא ןופ גנוצַאשּפָא יד
 ...ןקירדסיוא

 סָאר ןוא ארומ ריא .םינ טיײטשרַאפ יַאלָאקינ זַא ,טליפ יז
 .דהֹּפ ריא ןגעװ ןלייצרעד וצ גנַאלרַאפ ריא רערעווש ךָאנ טכַאמ

 גאז

 ְל ע 0 א יז טימ םעמָא םעד טקיטשרַאפ ,למיׂש יװ ,טָאה רחּפ רעד
 ןסקַאװעגרעדנַאנימ געט יירד יד רַאפ ךיז זיא ,שיײקטֿכײפ רערעווש
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 טָאה טּפשמ ןופ גָאט דעד ןעמוקעג זיאס ןעװ ,ןוא טמורּב ריא ןיא
 ,אשמ ערעווש ,ערעטמניפ ַא טֿכירעג ןופ לָאז ןיא טכַארּבעגטימ יז
 הלַאה יד ןוא ןקור םעד ןגיונעגנייא ריִא טָאה סָאװ

 ,לַאטרַאװק ןופ עטנַאקַאב טסירגַאּב יז ןּבָאה םַאג רעד ףיוא
 טרַאּפשעגפרוד ךיז שינעלייא טימ ןוא טגיונעג קידעגייװש ךיז טָאה יז

 ןוא טֿכירעג ןופ ןרָאדירָאק יד ןיא .םלוע ןטערַאמֿפרַאפ םעד ךרוד |
 ןָּאה ןוא עטריטפערַא יד ןיפ םיֿכהק טנגעגַאּב יז ןּבָאה לָאז ןיא

 ןּבָאה . רעטרעװ יד .ןעמיטש עקידעדינ טימ טרערעג ךיוא םעּפע
 .ןענַאטשרַאפ טשינ ייז טָאה יז ןוא קירעּביא רַאפ ןזיועגסיוא ריא

 ןייא ןופ טּפַאֿפעגמורַא ,שערַאמֿכרַאמ ןעוועג ןענייז ןשטנעמ עלַא

 רעד ןּבעגעגרעּביא ךיז טָאה םָאד -- קופעג ןֿכַאלגייּפ ןקיּבלעזמעד ןוא
 | .טקירדעג יז רעמ ךָאנ ןוא רעמומ

 ןוא וָאזס ריא יצ טגָאעג טָאה --!רימ ןּבעל ךיז ץעז --
 - .לקנעּב ןפיוא טקיתעגּטָא ךיז

 ...םוא ךיז טקוק ,דיילק יד טֿפיררַאפ ,ךיז טצעז ןיא טגלָאפ יז
 עטיור ןוא ענירג ענעצלָאמשעגפיונעצ ײּברַאפ ןעמיווש ןגיוא יד רַאפ
 ...םידעפ עלעג עניד ןצנַאלג'ס ,ןקעלפ ,ןכַאּפ

 יד ליטש טגָאז -- ! ןטשירג רעזנוא טרטּפעג טָאה ןיז ןייד --
 .ריא ןּבעל טציז סָאװ ,יורפ

 .שערַאמֿפרַאפ ,ווָאזיפ טרעפטנע -- !ַאילַאטַאנ ,ןיוש גייווש ,וח --
 ,ַאװָאליַאמַאס זיא םָאד ; יורפ רעד ףיוא קוקַא טוט רעטומ יד

 ,שטנעמ רעקידמינּפ-תרדה ,רעטַאװעֿכילּפ ַא ,ןַאמ ריא טציז רעטייוו
 .רַאפ טימ ;קיניּב זיא םינּפ ןייז .דרָאּב רעלעג ,רעטיירּב ַא םימ
 .טרעטיצ הרָאּב ןייז ןוא םיוארָאפ רע קוק ןגיוא עמערומשז

 ןָא קיסעמֿכײלג לָאז רער ךיז טסיג רעטמנעפ עֿכױה יד ךרוד
 רעטסנעפ יד רעּביא ךיז טשטילג ןסיורד ןופ ,טױקיטכיל רעטנומ טימ

 ,רליּב סייהגַא םרַאצ םעה טגנעה רעטפנעפ יד ןשיװצ  .יינש רעד

 עסיור ערעווש יד ,םַאר רענעדלָאג רעקיצנַאלג;טעפ רעגָארג ַא ןיא

 טימ ןטייז יד ןופ םַאר יד ןקעדרַאפ רעטסנעפ יד ןופ ןעגנוריּפַארד
 טיירּב רעצנַאג רעד ןיא טעמּכ ךיז טָאה ,דליּב ןרַאפ .ןרלַאפ עֿכיילג
 ,טנַאועג םענירגַא טימ טקעדרַאפ ,שיס רעד ןגיוצעג לָאז ןופ
 עגרעצליה ייווצ םעטַארג רעטניה ןעייטש טגַאװ רעד ייּב םמכער
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 ןָא ןפיול לָאז ןרעּביא .ןלעטָאפ עטיוה ןעייר ייווצ םקניל ,קנעּב
 טסורּב ןפיוא ּפענק ענרעדלָאג ןוא םנגַארק ענירג ןיא רענידַאּב שער
 ליטש ַא קירעטיצ טעשזנָאלּב טפול רענטומ רעד ןיא .ךיוּב ןפיוא ןוא
 .קײטּפַא ןיפ חיר רעטשימעג רעד ךיז טגָארמײערפ ,ןעשטּפעש
 טָאה -- תיהיר ןוא ןעגנַאלק יד ,ץנַאלג רעד ,ןרילָאק יד -- ץלַא סָאד
 ?םױרַא ,ןצרַאה ןיא ןעמעטָא םייּב ךיז ןפירעגניירַא ,ןגיוא יד טקידדעג
 *ֿבורה םָאד טליפעגנָא ,ןליפעג עקידעּבעל יד ןטרָאה ןופ ןסיוטשעג
 "שומ רעקיברַאפלופ ,ךַאלגעװַאבמוא רעד םימ ץרַאה ענערָאװעג
 .ארומ רעֿכַאלנייּפ ןופ טייקענ

 ;טנָאעג ךיוה סעּפע ןשטנעמ יד ןופ רענייא טָאה  גנולצולּפ
 =גָא ,ףיוא ךיז טּביױה יז ,ףיוא ןעייטש עלַא ,רעטיצ ַא טוט רעטומ יד
 .טנַאה ןרַאפ ןווָאזיס ,קידנּפַאֿכ

 טייגס ןוא רימ עֿכױה ַא ךיז טנפע לָאז ןופ לקניװ ןקניל ןיא
 .ןלירּכ ןיא רעקששיטלַא ןַא ,ךיז קידנעלקָאש ,ריא ךרוח ןיײרַא
 יד ,דרעּבנקַאב ערעטיש ,עמייוו ןרעטיצ םינּפ ןעיהג  ןייז ףיוא
 עפרַאש יד ,ןירַא ליומ ןיא ןגױּברַאפ זיא פיל עטריזַאר עטשרעּביוא
 ןופ ןגַארק ןֿכױה םנָא ןָאו ךיז ןרָאּפש עּבמָאג ןוא רעניײּבנקַאּב
 .זלַאה ןייק ָאטינ זיא ןגַארק ןרעטנוא זַא ,ךיז טכוד'ס ,ןוא ,רידנומ
 טימ ןַאמרעגנויַא םערָא ןרעטנוא רעטנוא םיא טלַאה ןטניה ןופ
 רעטניה ןוא ,ןקידכעלייק ןוא ןטיור שירפ ַא ,,םינּפ םענעיַאלעצרַאפ ַא
 םיינעגמיוא ,ןרידנומ ןיא ןשטנעמ יירה ךָאנ םַאזגנַאל ןזיירּפש יז
 | .טעדיילקעג-ליוויצ יירד ןוא ,דלָאג טימ

 ןיא ןיײרַא ךיז ןצעז יז רעדייא ,שיט םייּב גנַאל ךיז ןקסוע ייז
 ,ייז ןופ רענייא ןָא טּבױה ,ןיוש קידנציז ןעװ ןוא ,ןלעטָאפ יד
 ,םינּפ ןטריזַאר ,ןליופ ַא טימ ,רידנומ ןטעיליּפשעגרעדנַאנופ ַא ןיא
 טימ ליקַא ןָא ,רעװש קידננעװַאּב ,ןקשטיטלַא םוצ .ןדייר םעּפע
 ףיילג ענדָאמ קידנציז ,טרעה רעקששיטלַא רעד .ןּפיל עֿכײװ ענייז
 יד טעו ןלירּב ענייז ןופ רעועלג יד רעטניה ,ךַאלגעװַאּבמוא ןוא
 .ןקעלפ עקיּברַאּפנָא ,עניילק ייווצ רעמומ

 =ילַּפ ,רעכױה ַא טלוּפּכיירש ַא ייב . טייטש שיט ןופ קע םייּב
 .  .ןרּפַאּפ יד טימ קידנשיוה ,וצ טסוה ןוא ,שטנעמ רעטַאװעֿפ

 .ןרייר טמענ ,םיוארָאפ לְקָאֹׁש ַא ךיז טוט רעקשטיטלַא רעד
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 ,ןרעװ .עקידעביא יד ןוא ,דָאלק םױרַא רע טדער טרָאװ עטשרע סָאד
 .ןפיל ץָארג ןוא עניד ענייז רעּביא ,ןֿכָארקעצ יװ

 ...ןפעיֿפ --
 ,רעמומ יד לימש קידנמייטש + ,וָאזוס טעשטּפעש --!עז --

 -.ךיז טלעטש ןוא
 טזײרַאּבס ,דיטַא ךיז טנפע םעטַארג יד רעטניה טנַאװ ןיא

 ,לװַאּפ ןעייג םיא רעטניה ,דרעווש ןזיולּבַא טימ טַאדלָאפַא ךיז
 וָאמָאס ,ןיקוּב ,וָאליָאמַאס ,םוועסוג עדייּב ,ןיזַאמ .ַאידעמ ,ײרדנַא
 ערעייז טינ םייװ רעטומ יד סָאװ ,גרַאװגני ףניפ ןַאמ ַא ךָאנ ןוא
 ריא וצ ךייא טלקָאש ײרדנַא ,ךַאלחניירפ טלכימש לוװַאּפ .ןעמענ
 רעייז ןופ רעטושּפ ןיא רעקיטכיל .םעּפע טרעוו קַאז ןיא ; ּפָאק ןמימ
 סָאװ ,גנוגעװַאּב רעד ןוא רעמינּפ ערעטנומ ערעיז ןופ ,ןעלֿכײמש
 רענעזָאלּבעגנָא ,רענעגיױצעגנָא רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא ןּכָאה יז
 ןיא ןרידנומ יד ףיוא דלָאג םנופ ץנַאלג ףעטעפ רעד .טייקליטש
 = רערעשנומ ןיפ לשניװ ַא ,רעֿכײװ ןרָאװעג . ,ןדָאװעג טלקנוטרַאפ
 .ומ רעד טרירַאּב טָאה טּפַארק רעקידעּבעל ןופ וָאלּב ַא ,טייקרעכ
 ,ריא רעטניה קנעּב יד ףיוא ןוא .םיא טקעװעגפיוא ,ץרַאה סרעט
 ךױא ןיא ,טרַאװעג טקירדרעד טציא זיּכ ןכָאה ןשטנעמ יד אז
 ,שיורעג רעליטש ַא ,רעפטנע טלַא ,, ןסקַאװעגמױא

 ןיא  ,ןעשטּפעש סװָאזיפ יז טרעהרעד --! םינ .ןרעטיצ = יז --
 .רעמומ סוָאליַאמַאס ליטש טצֿכיטש  טטֿכער ןופ

 ,יירשעג רעגנערטש ַא .ךיז טנָארטרעד -- 1 רעליטש --
 .רעקשטיטלַא רעד טגָאז -- ...הרתמ ןיּב'כ --
 ,קנַאּב רעטשרע רעד ףיוא ןעמַאזוצ ךיז ןצעז ײױדנַא ןוא לזוַאּפ

 -םָא ךיז טָאה ײרדנַא .סוועסוג יד ןוא וָאלוָאמַאס ,ן'זַאמ -- יז ןּבעל
 .ַּפָארַא ךיז ןוא ןפקַאװעגּפָא ןענייז ןסנָאװ ענייז ,דרָאּב יד שריזַארעג
 םינּפ םוצ םײלֿפַאלגע ןַא םינּפ ןייז קידנּבעגוצ ,וצּפָארַא ןעגנַאהעג
 טפרַאש ,םינפ ןייז ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה סעיינ םעפע .ץַאק ַא  ןימ
 ףוא ,ןגױא יד ןיא םרעשסניפ ,ליומ ןופ ןקע יד ןיא םגיסייּב ןוא
 ,ךַאלקיפַאּפ ייװצ טצרַאװשעג ךיז ןבָאה פיל רעטשרעביוא םניזַאמ
 טלזיירגעג יױזַא ןעוװעג זיא וָאליאמַאס ,ןרָאװעג רעליפ יא םינּפ ןייז
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 ןַאװיא טלכיימשעג טָאה ,רעירפ יװ ,טיירּב יװַא ןוא ,רעירפ יװ
 | .וועסוג

 ןזָאלעגּפָארַא  ,וָאזיס טעשטּפעש -- !ַאקרעפ ,ַאקדעּפ ,ךע --
 .ּפָאק םעד

 יז .רעטּפײל ריא ךיז טמעמָאמ יװ ,טליפרעד רעשומ יד
 קידנקוק טינ ,טנערפ רע -- ןגַארפ ץכַאלטײדמוא םנטלַא םעה טרעה
 ןגַארק ןפיוא ךַאלגעװַאּבמוא טניל םינּפ ןייז ןוא ,הטּפשמעג יד ףיוא
 "יא .סרעפטנע עצרוק ,עקיאור םנוז םעד טרעה יז -- רידנומ ןופ
 ןענעק .םירֿבח ענייז עלַא ןוא רעטֿכיר רערעטלע דעד זַא ,ךיז טכוד
 ,רעמינּפ ערעייז םַאזקרעמפיוא טכַארטַאּב יז .זייּב ןוא טֿפעלש ןייז טינ
 טסקַאװס יװ ,וצ קיטש ךיז טרעה ןוא ןעזסיוארָאפ םעּפע ךיז טֿבורּפ
 .טסוחּב ןיא גנונעפָאה עיינ ַא

 טלָאװס יװ ,ריּפַאּפ ַא טנעייל ,שטנעמ דענעיאלעצרַאּפ רעד
 םעד ןָא טלופ םיטש ץֿכיײלג ןייז ,טַאהעג שינ תוֿכוש םוׁש ןייק םיא וצ
 .ַאּב ןָא ןשטנעמ יד ןציז ,ןירעד טליהרַאפ ,ןוא טעמוא טימ לָאז
 רעּנָא ,ליטש ןדייר ןסַאקָאװדַא ריפ יד .טרעוילגרַאפ יו גיוגעוו
 קיטסַאה ,קרַאטש ךיז ןנעזַאּב יז ,עטּפשמעג יד טימ ,קידעבעל
 | .לגיופ עצרַאװש ,עמיורג וצ ךַאלנע ןענייז ןוא

 ןייז טימ ליטש םעד/ ןָא שליפ ןקשטישלַא ןופ טייז ןייא ןֹופ
 ענעסַאגרַאפ ,עניילק טימ ,רעטֿפיר רענערויעצ ,רעּבָארג ַא רעּפרעק
 ענַאלּבלעג טימ ,רעטרעקיוהעגנייא ַא -- טייז רעמייווצ רעד ןיפ ,ןגיוא
 ָּאק ןייז טרעטַאמרַאפ טפרַאװרַאפ רע .םינּפ ןֿכױלּפ ןפיוא ןמנָאװ
 טרעלק ןגיוא עטכַאמענוצ ּבלַאה טימ ןוא לוטש ןופ לטנעװ ןפיוא
 טיײקדימ ַא ןגעלעג ךיוא זיא םינּפ םרָאריקָארּפ ןפיוא .םעפע ןגעװ רע
 ,טנעריזערפטָאשש רעד ןסעזעג זיא רעטכיר יד רעטניה .טעמוא ַא ןוא
 עג טַֿארטרַאפ ךיז טָאה ןוא ןײשרַאּפסנַאמ רעדילָאפ  ,רעֿכױה ַא
 שטנעמ רעיהגַא ,"6* דנַאטשלדַא ןופ רעריפ, רעד ;קַאּכ יד טעלג
 רעד ; ןגיוא עמוג ,עמיורג ןוא םינּפ ןטיװ ַא ,דדָאּב רעסיױהגַא טימ
 ,ךיוּב ןסיוהגַא טימ ,לצלעפ ַא ןיא "(* .ַאנישרַאטס יַאנטסָאלָאװ

 זדקס802עדסהפ 280088401884 (*

 ,(זירק) טסָאלָאװ ןרעּביא הנוממ רעד (+
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 ץלַא ךיז טָאה ןוא טמעשעג ,םיוא טזייוו ,ךיז טָאה רע ןכלעװ טימ
 טנעלפ עכלעװ ,לצלעפ ןופ עלָאּפ רעד שימ ןקעדרַאפ וצ םיא טימַאּב
 | .ןֿכירקּפָארַא .רדסּכ

 --רעטֿפיר ןייק טינ ,רעכערּצרַאפ ןייק טינ ָאטינ זיא .ָאד --
 -ַאפ רָאנ ןענייז ָאד--םימש עטסעפ םקוַאּפ רעדנַאנופ ךיז טנָארמ

 ...רעניז ןוא ענעגנַאפעג ןַאר ּ

 "הא םרעטומ רעד טרעה דנוקעס עכעלטע ,קיטש טרעווכ

 יַאּפ ןרעּביא רעדעפ ןופ ןעּפירקס ןקיטסַאה ,םעניד םעד רָאנ רע
 .ןצרַאה ריא ןופ ןּפַאלק סָאד ןוא ריּפ

 .טיַאװ ןוא וצ םעּפע וצ ךיוא ךיז טרעה רעטכיר רערעטלע רעד
 :רע טגָאז ןַאד .רירַא ךיז ןעוט םירֿכח עַיײז

 = ..,ריא .טנעקרענָא | יצ ...!ָאקדָאֿכַאנ/ ײדדנַא ..ןָאי = ...םה --
 | :טעשטמעש ןיימע
 ...ךיז טלעטש ...ךיז לעטש --
 .גפוצ ןוא ,םיוא ךיז טכיײלג ,םַאזגנַאל ךיז טלעטש  ײרדנַא

 :ןעקשטיטלַא ןפיוא םירק רעד ןופ רע טקיק ,ןסנָאװ יד ךיז גיד
 -  ?ןיז הדומ ךיז ךיא ןעק .רלוׁש ַא רַאפ סָאװ ןיא --

 -נשטעווק ,םַאזגנַאל ןוא גידוועגניז ,דימּת יװ ,ןדייר וצ ןָא רע טּכיוה
 ןעק'ֿכ ,טלונעג טינ ,טעֿבנגעג טינ ּבָאהכ--,ןעלמקַא יד טימ גיר
 ןענייז ןשטנעמ ןעװ ,ןּבעל ןיא גנונעדיָא ַאזַא ןדיול שינ טושּפ
 ...ןסייװצ םעד רענייא ןענעגרה ןוא ןענעקזנַאּב- וצ ןעגנואווצעג

 םימ רעטלַא רעד טגָאז--...ןייג . ,ָאי--רעצריק טרעפטנע --
 .ךַאלטיד רעּבָא ,גנוגנערטשנָא

 ,טיײקידעּבעל ַא רעטומ יד טליפ ,ךיז רעטניה ,קנעּב יד ףיוא
 ךיז ןגעװַאּב ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא ליטש ןעשטּפעש ןשטנעמ יד
 ?ַאלעצרַאּפ םעד ןופ טּבעװניּפש ןופ טיירפַאּב ךיז ןשלָאװ ייז יװ
 ,רעטרעװ עיורג םנשטנעמ םענעי

 .ווָאיס טעשטּפעש--...2 ןרעפטנע יז יװ ,טכהעה --

 גיי --

 ...םרעפטנע ,ןיזַאמ  רָאדָאיפ -- |
 ,ףייא טגנירּפש ןוא .ַאידעפ ךעלטייד טגָאז--! טינ ליװֿפ --
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 ןגיוא יד ,גנוגערפיוא ןופ םײקטיהַא טימ ךיז טסיגרַאפ םינּפ ןייז
 | .ןטניה ףיוא טנעה יד טגײלרַאפ רע ,ןצנַאלג

 =נואֹװרַאפ םיוא טצָאלג רעטומ יד ,ץפיזַא ליטש שֹומ וָאזוס
 יי | ,ןגיוא יד טרעד

 טינרָאג לעװֿפ ,..גנוגירייטרַאפ ןופ טגַאזטנַא ךיז  ּבָאהיֿפ --
 טייז רעװ ..! ךעלצעזעגמוא רַאפ ךיא טלַאה טּפשמ רעייֵא ..,ןדייר
 ,ןייג ?ןטּפשמ וצ זנוא טֿפער ןּבעגעג ךיוא טָאה קלָאפ סָאד ? ריא
 ! טינ ךייא ןעקֿכ ! ןּבעגעג שינ ט'רע

 רעטניה םינּפ ןטציהעצ ןייז טלַאהַאּברַאפ ןוא ךיז טצעז רע
 ,עציילּפ םיײרדנַא

 רעציזרָאפ םוצ ּפָאק םעד ןייא טגיוּב רעטכיר רעקיד רעד
 טּבױה םינּפ ןֿכײלּב ןטימ רעטֿפיר רעד .םעּפע טעשטּפעש ןיא
 טיצ ,עטּפשמעג יד ףיױא ןגיױא יד שמירקרַאפ ,סעיװ יד ףיוא
 =יא רעדעפיילּב ןטימ ּביידש ַא טוט ןוא שיט ןמיוא טנַאה יד סיוא
 :ישרַאטס יָאנטסָאלָאװ, רעד .םיא דַאמ טגיל סָאװ ,ריּפַאּפ ןרעּב
 ,םיפ יד גיטכיזרַאפ דעניא טלעטש ,ּפָאק ןטימ לקָאְׁש ַא טומ ַאנ
 יד טימ טקעדרַאפ ןוא ינק יד ףיוא ךיוּב יד קעװַא ךיז טנייל
 .לֵא רעד םיוא טיירד ,ּפָאק םעד ךעלגעװַאּבמוא .גידנטלַאה .טנעה
 טימ םעּפע טרער ,רעטֿפיר ןלעג םוצ רעּפרעק םעד רעקשטיט
 םָאֹה םעד קידנניוּבניױא םיוא םיא טרער' רענעי ,ףֹימׁש םיא
 רעד ,רָארוקַארּפ ןטימ טסעומש "דנַאטשלדַא ןופ רעריפ, רעד
 ,קַאּב יד ךיז גידנּביר ,טלֿכײמש ןוא טמרעה טנעהיזערפטָאטש
 } .רעטֿכיר ןרעמלע ןופ םימש עלעקנומ יד ךיז טרעהרעד רעדיוװ

 יד ,ןייא םַאזקרעמפױא ריופ עלַא ךיז ןרעה ןטַאקָאװדַא יד
 ?ױַאפ טלֿפײמש .ַאירעפ ,ךיז ןשיװצ ךרוד ךיז ןעשטּפעש עטּפשמעג
 .ךיז טלַאהַאּב ןוא טמעש

 "פעש--!עלַא יװ רעסעּב--טישּפ ..! ןטינשעגּפָא ,טסרעה --
 ,וד ךַא--.רעיוא ןפיוא רעשומ רעד ווָאזיפ טרעדנואורַאפ טעשט
 | ..! רעניימ לגניי

 ָאד ויאס סָאװ ,ץלַא .טשַאררעּביא טלֿכײמש רעטומ יד
 -ירעּביא ןַא יװ ,ןזיװעגסיוא הליהּתֿכל ריא ךיז טָאה ןעמוקעגרָאפ
 ןעמוקהָאפ טעװ סָאװ ,טֿכַאלקערש םעּפע וצ טרָאװרָאפ רענדונ ןוא רעק

242 



 7 ַא .ליורג ןטלַאק טימ ןעמעלַא ןשטעװקעצ לָאמַאטימ ןוא
 ,רחּפ ןָא ןוא רעֿכיז יװַא ןעגנילק רעטרעװ עקיאור םיײרדנַא ןוא
 ןוא ,לַאטרַאװק 7 ןופ .לדייו .םעניילק ןיא ןרָאװעג טדערעג ןטלָאװ יז יװ
 ריא םעו טירטסױרַא דעֿפַאלטנגי ,רעקיציה סָאידעפ .טֿפירעג ןיא טינ
 ןיא גכלַאװ םשירפ ןוא םעטסױרד םעּפע .סָאּמׁש ַא יװ ,סיוא
 ןשטנעמ יד ןיפ גנוגע א רעד טול טײטשרַאפ העטומ יד ןוא ,לַאז
 .סע טליפ ןיײלַא יז שינ ןַא ,ךיז רעטניה

 ,רעקשטימלַא רעד טגָאז --? גנוניימ רעיא --
 שגטלַאה ,ןוא ,ךז טלעטש  רָארוקָארּפ רעטַאװעֿכילּפ רעד -

 קיטסַאה ןָא רע טּבױה ,טלוּפּביירש ןרַאפ טנַאה ןייא טימ ךיז קיד
 ןייֵק טינ ךיז טרעה .םיטש ןייז ןיא .רעפיצ ךפַא טימ  ,ןדייר וצ
 .טכַאלקערש םוש

 רעקידעֿפעטש ,,רענעקורט ַא טָאה טייצ רעקינלעזרעדניא רעּבָא
 ןעוועג ןיא סָאד -- ץרַאה םרעמומ דעד טגיניוּפעג ןוא טנָאנע ג טניוו
 ,טָאררעג טינ טָאה'ס ,סַֿאלדנייפ םעּפע ןומ ליפענ רָאמ רעקידלפענַא
 ,ןעז וצ טינ ,טקרעמַאּנמוא ךיז טלקיװטנַא רעּבָא ,ןעירשעג טינ
 ץעגרע טרעטיצעג סע טָאה פמעט ןוא ליופ ,ןּפַאֿכרַאפ וצ טינ
 ןֿכַאלגנירדֿפרודמוא ןַא ןיא יז קידנליהרַאפ יװ ,רעטֿכיר יד םורַא
 ןופ יז וצ ןעגנַאנרעד טינ ךַאזנייק  ןיא'מ ןכלעװ ךרוד ,ןקלָאװ
 =םוא ריא ייז ןענייז עלַא ןוא ,רעטֿכיר יד ףיוא שקוק יז .ןכיורד
 ,ןעידעפ ןוא ןעלוַאפ היוא טינ ךיז ןרעזייּב יז .ךַאלדנעטשרַאפ
 ןעװ רעּבָא ,רעטרעװ שימ טינ ייז ןקידילַאּב ,טרַאװרע טָאה יז יװ
 ןטלַאהעג םינרָאג טע ןטלָאװ ייז יװ םיוא ריא טעז ,ץלַא ןגערפ יז
 שינרעטַאמ םימ ,קׁשֹח ןָא טנערפעג ןטלָאװ ייז יװ ,קיטיונ רַאפ
 ,םיוארָאפ טסואוועג ץלַא ןטלָאװ ייז יװ ,םרעפטנע יד טדעהעגסיוא
 .טרימערעטניא טינ ךיז ךַאז ןייק טימ

 :םיטשפַאב ַא טימ טדער ןוא םרַאדנַאשז ַא יז רַאפ טייטש טָא
 רעד ןיא רע זַא ,ןװָאטַאלװ לװַאּפ ףיוא טגָאזעג ןּנָאה עלַא --

 | .רעריפנָא

 ףעקיד רעד קירעדינ ןוא .ליופ  טגערפ --?ָאקדָאלַאנ ןוא --
 ,רעטכיר

 ...ךיוא רע --
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 ;טנָאז ןוא ךיז טלעטש ןטַאקָאװדַא יד ןופ רענייא
 ? טּביולרע --
 :ןצימע טגערפ רעקששיטלַא רעד
 | ? ןגעק טינרָאג טָאה ריא --
 עטנוזעג ןייק םינ יװ ,רעטומ רעד סיוא ןעעז רעטֿפיר עלַא

 םעוָאּפ ערעייז ןיא קיטנָאק ןיא טייקדימ עֿכַאלקנערקַא .ןשטנעמ
 טיוקרימ עֿכַאלקנערק ַא -|רעמינּפ ערעיײז ףיוא טגיה ,ןעמיטש ןוא
 ײז זַא ,קיטנָאק זיאסי .טעמוא רעיורג ,העקידנסערעד ַא ןוא
 ,לַאז רעד ,ןרידנומ! יד -.םעװקַאּבמוא ןוא רעװש ץלַא םע ןיא
 , ןלעטָאפ יד ןיא ןציז וצ ֿבוה רעד ,ןטַאקָאװדַא יד ,ןעמרַאדנַאשז יד
 טציא ןוא ןעועג טײללהַא קיניײװ ללֿכּב טָאה יז .ןגערפ ןוא ןרעה
 ,םיינ סעּפע יװ ,רעטֿפיר יד ןופ רעמינּפ יד טֿכַארטַאּב יז טָאה
 .סֿפַאלקערׂש ןוא ,סקידֿפעּבעג רעֿפיג םֿכַאלדנעטשרַאפמוא

 ןבלעג ןטימ ריציפָא רעטנַאקַאּב רעד יז רַאפ טייטש טא
 ךיוה רע טלייצרעד ,רעטרעװ יד קידנעהיצ ,ענשזַאװ .,ןוא םינּפ
 : קידנליװ טינ טרעלק ןוא טרעה רעטומ יד ...ןעײרדנַא ,ןעלוַאּפ ןגעװ

 ...לרעטעפ ,וטסייוװ ךס ןייק -םינ --|
 דהּפ ןָא םעטַארג יד רעטניה ןשטנעמ יד ףיוא ןיוש טקוק יז

 ,רחּפ ןייק טינ ןקעווהעד ייז -- ײז וצ תונמהר ןָא ,ןגעװשרעייז ןופ
 ייּב םיױרַא ןפור ךיילג עלַא ,תונמחר ןייק שינ ךיז טסַאּפ יז וצ
 ,ץרַאה סָאד ןייא םירַאװ טליה סָאװ ,עּביל ןֹוא גנורעדנואווַאּב ַא 'ריא
 :ערָאלק-קידײרפ ַא -- עגיק יד ,עקיאור ַא זיא גנורעדנואוַאּב יד ןוא
 ןוא טנַאװ רעד ייּב ,טיז ַא ןָא ןסעזעג יז ןענייז עקרַאטש ,עגנוי
 יד ןופ םעומש ןקושרַאנײא םעד ןיא טשימעגנײרַא יג טעמּכ ךיז
 םעד ןוא ןטַאקָאװדַא יד ןשיװצ םיֿכוסכס יד ןיא ,רעטֿכיר ןוא תודע
 טרער ,גנוטֿפַארַאפ טימ ץימע טלֿכיימש  זייוװנטייצ|  .רָארוקָארּפ
 ךרוד ךיוא טפיול רעמינּפ ערעייז רעּביא ,םירֿבה יד וצ םעּפע
 עצנַאג יד טעמּכ ןסעומש לװַאּפ ןוא ײרדנַא .קזוח ןופ לֿכײמש ַא
 םיא טָאה רעמומ יד --העקידייטרַאפ יד ןופ םענייא טימ ליטש ייצ
 םיא טָאה יַאלָאקיג ןוא ,ןעיאלָאקיג ייּב ןעועג רעירפ גָאטַא טימ
 רעֿכלעװ ,ןיזַאמ וצ ךיז טרעה ךערּפׁשעג רעייז וצ -,רֿבח ןמורעג
 -נטייצ טדער זָאליַאמַאס ; עלַא יװ ,רעמ .ךַאלגעוַאּב ןוא קידעּבעל זיא
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 .טסיוטש ןַאװיא יװ ,טעז רעמומ יד ןוא ,ןוועפוג ןַאװיא וצ סעפע זיו
 םיוק ,ןגיוּבנלע ןטימ רֿכה םעד ּשָא שקרעמַאּבמוא לָאמ םֿכַאלטיא
 ןקַאּב יד ,םיה רע םינּפ ןייז ,ןֿכַאל וצ םינ ךיז קידנמלַאהניײא
 רע טָאה ייוצ לָאמ ַא .ּפָאק םעד ּפָארַא שזָאל רע ,ןָא ךיז ןוָאלּב
 ןפעזעג טונימ עֿכַאלטע רע זיא םעדֿכָאנ ןוא .,ןָאטעג ךַאלַא ןיוש
 טָאה ןרעי יא ןוא .רילָאס רעמ  ןזייוװמיוא קידנלעװ ןזָאלבעגנא
 טָאה ןוא ,טנגוי יד טזיורּבעג ןוא טליּפשעג שרעדנַא יצ  ױזַא
 ,ןזיורּב קידעּבעל ריא ןטלאהונייא ןעגנוהימַאּב יד ןעוועג רֿכוג טֿפײל
 ןוא ןּפַאֿכ טינ ןעק ןוא טרעלק ,טֿפײלנרַאפ ,טקוק רעשומ יד
 .טײקֿכַאלדנײפ ןופ ליפעג ןקיאורמוא םעד רעטרעװ ןיא ןסילשנייא

 םוא ךיז טרעק יז ,ןגיוּבנלע ןרַאפ ןָא טײל דיא שריר ווָאזיס
 ייּמעׁש רע .טגיָאזרַאפ טכינַא .ןוא ןדירפוצ זיא םינּפ ןייז -- םיא וצ
 : טעשמ

 ,רערעדעי ןוז ַא םעמַאמ ַא ,ןענייז יז טסעפ יװ ,רָאנ עז וד --
 טינ ךירק ...! ןטפשמרַאפ ןיוש ייז טעװמ ,ונ .?ַא ,ןעגָארַאּב ?ַא
 ! רעייפ ןיא

 3 קידנליושמינ טרעלק ןוא טרעה רעטומ יד
 . .ןטפשמרַאפ טעוומ --
 ,ןעמיטש עקיּברַאמנָא טימ קיטסַאה -- תודע יד ןדייר לָאז ןיא ןוא

 ףעטֿכיר .רעקיד רעד .ןינע םוצ תוֿכיש ןוא קשח ןָא -- רעטֿכיר יד
 סָאװ ,רעד ; טנַאה רעֿכײװ רעד טימ ליומ יד קידנקעדרַאפ ,טצענעג
 טּבױה זייװנמייצ ,רעכיילּב ךָאנ ןרָאװעג זיא ,ןסנָאװ עלעג יד טימ
 ןופ ןייּפ ןפיוא רענניפ ןמימ ףייטש טקירה ,טנַאה יד ףיוא רע
 עטצָאלנעגפױא קידתונמהר טימ ןקלַאּב ןיא ד דנילב טקוק ןוא ףיולש
 ןרעּביא רעדעפיילּב ןמימ ךרוד ןעו:ןטלעז טרופ רָארוקָארּפ רעד .ןגיוא
 ,רנַאטשלדַא ןופ רעריפ ןמימ רעטייוו ליטש ךיז טדער ןוא ,ריּפַאּפ
 ייש ,עסיורג יד םיוא טצָאלג ,דרָאּב עיורג יד ךיז טעלג רענעי ןוא
 רעד  .זלַאה ו | ענשלַאװ קידנגיוגמיוא ,שלֿכײמש ןוא ןגיױא  ענ
 ךיז טּפַאלק ,סופ ַא ףיוא ם םיפַא טגיילרַאפ ,טציז טנעדיזערמ=טָאטש
 גנוטכַא טאזקרעממױא טיג ןוא ינק יד רעּביא רעגניפ יד טימ ליטש
 ,ַאנישרַאטס יַאנטסָאלָאװ רעד רָאנ .רעגניפ יד ןופ ןעגנוגעדַאּב יד ףיוא
 קירװעגרָאז ןוא ינק יד ףיוא ךיוּב יד טנילעגייא טָאה רעכלעו
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 ,ןוא ּפַאק םעד ןגיוּצעגנייא טציז ,טנעה יד טימ ןטלַאהעגרעשנוא
 שיורעג ןקיטרַאניא םוצ וצ ךיז טרעה רענייא רע זַא ,ךיז טכוד'פ
 ,לעטָאמ ןיא טקעטשעגניירַא ,רעקשטיטלַא רער ןוא ,ןעמיטש יד ןופ
 ןליטש ַא ןיא רעגוילפ ַא יװ ,ךַאלגעװַאּבמוא םיא ןיא טקעטשעג טָאה
 םָאה טעמוא רעמרעוילגרַאפ ַא ןוא גנַאל סע טָאה טרעיודעג גָאט
 .ןשטנעמ יד טדנעלּברַאפ רעדיװ

 ץלַא ךָאנ טלעפ לָאז ןסיורג םעד טשָא ןיא זַא ,טליפ רעטומ יד
 יד גנערטש טקעלּפשנַא םָאו ,רׁשֹוי רעגנערטש ,רעטלַאק רעד
 טימ פא ץלַא רע טצַאש ,ץלַא קידנעעז ,ןוא יז טֿכַאהטַאּב ,המשנ
 ..טנרָא ןייז טימ גנערטש ּפָא טנעוװ ,ןגיוא עשפיוקעגרעטנוא ןייק שינ
 םָאװ ,םעד ןופ טינרָאג ָאמינ זיא ָאד זַא ,טליפ יז -- טנַאה רעֿכַאל
 ,רעמינּפ עמירָאטולּב .טייקפיורג ןוא חוּכ ןייז טימ ןקָארשעג יז טָאה
 .טיגֿכײלג עלעקנוט ַא -- ןעמיטש עטרעטַאמרַאֿפ  ,ןגיוא . ענעשָאלרַאפ
 .טנוװָאײטסּברַאה - ןמלַאק ןופ טיוקיט

 .עצ ןוא רעקששיטלַא רעד ךַאלטַײד טגָאז ,..רעלקרעיֿפ --
 טלעטש ,רעטרעװ עקידרעטייװ יד ןּפיל עניד יד שימ קידנשטעווק
 .ךיז רע

 .רָאֹׂש ןוא ןטסוה ַא ,ןעיירשענסיוא עליטש ,ןצפיז ,שיורעגַא
 ןעמ טריפ עטפשמעג יד .לַאז םעד ןָא ןלופ םיפ יד טימ ןעֿכ
 וצ םעק יד טימ ןעלקָאש ,ייז ןעלֿכײמש ,קירנעי גסױהַא ,םיױרַא
 ; ןצימע וצ ליטש טיירש ועמוג ןַאװא ןוא ,עשנַאקַאּב ןוא דניירפ

 ...1 רָאנעי ,אדומ טינ ּבָאה .--
 ,רָאדירָאק ןיא סױרַא ןעיײג זָאזמ ןוא רעטומ יד
 ריא טגערפ --?ריטקַארמ ןיא ןייג וטסעװ יי ןעקגירט --

 טייצ העש ןבלַאה-עדנָא -- רעטלַא רעד טכַארטרַאפ .ןוא קידוװעגרָאז
 ! טציא רימ ןּבָאד

 ,..וינ ליױװֿפ --
 יד ריד ןלעפעג יװ ,רעָא ...ןייג טינ ךיוא ךיא .לעװ ,ונ --

 יד ןעװעג רָאנ ןטלָאװ ןײקַא ייז יװ ,ױזַא ךיז ןציז ?ֵא ,ןעגנוי
 טינ תוֿכיש ןייק רָאג ןשלָאװ -- עקירעביא עלַא ןוא ,ןשטנעמ עתמא
 י | !ַא ,ַאקדעפ ןוא !טַאהעג
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 ןיא למיה סָאד קידנטלַאה ,רעטָאפ סווָאליָאמַאפ וצ טייג יז וצ
 :טױער ןוא שערַאמֿכרַאפ טלֿכיימש רע .טנַאה

 ליװ ןוא רעקידיײשרַאפ ןופ ךיז טגָאזעגּפָא 1 ירָאגירג ןיימ --
 ,טרעלקעגסיוא סע רע טָאה ,טסרעה ,רעמשרע רעד ...ןדייר טינרָאג
 ןוא ...ןמַאקָאװדַא ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,ַאיעגַאלעּפ ,רענייד
 ...טגָאזעגּפָא -יפ ךיז ןּבָאה ןַאד !רע טגָאז ,טינ ליװֿכ -- רעניימ

 ןוא ןגיוא יד טימ טפָא טלטנוּפ יז ,ּביײװ ןייז םיימש םיא ןּבעל
 דרָאּב יד ןָא שמענ ווָאליַאמַאס .ךוט גערּב ןטימ ּזָאנ יד ךיז טשיוװ
 :ררע'רד וצ ןגיוא יד ןזָאלעגּפָארַא ,רעטייו םדער ןוא טנַאה ןיא

 ימוא--טסייטשרַאפ ,םילָאװיימ ,ייז ףיוא טסקוק ! השעמ ַא טָא --
 ןוא ...קעװַא ךיז יז ןרטּפ טסיזמוא ...ןּבױהעגנָא ךיז יז ןּבָאה טסיז
 ...? טֿפערעג יז ןענייז ,רשפא ןוא : ןרעלק וצ ןָא וטסּביױה ,לָאמַאטימ
 ,ןסקַאװ ןייא ןיא יז ןטלַאה קירּבַאפ דעד ףיוא זַא ,ךיז טסנָאמרעד
 ,טקנוּפ טָא ,רעגינייוו שינדָאג ןרעװ ייז ןוא ,רהסּכ יז טּמַאֿ'מ
 ןעגייז ,רשפא ,ןוא--רעדיװ וטסרעלק :!ןיינ ,ךיימ ןיא שימ יװ
 : ? ךיוא רעקרַאטש יז

 וצ ןינע םעה רעווש ןיוש זיא ,ווָארטעּפ ןַאּפעטס,זנוא --
 .וָאזיס טגָאז -- ! ןיײטשרַאֿפ

 ,וָאליָאמַאס םיּכסמ זיא --!ַאי ...רעווש --
 :טקרעמַאּב ןוא זָאנ רעד ךרוד טפול ןיירַא קרַאטש טיצ ּבײװ ןייז
 ...םינ יז םמענ לייט רעד --
 ןטשטיינקעג ,ןטיירּב ןפיוא לֿכיימש םעד קידנטלַאהניא טינ ,ןוא

 :רעטייװ יז טרער ,םינּפ
 ַא ריד ךיא גָאה ןעוָאד ...זגורּב טינ יז ,ענוװָאליג ,וד --

 ...קידלוש ןיא ,סע טסייה ,רענייד : ןיײרַא םינּפ ןיא ןָאמעג םָאֹׂש
 תמא םעד ,רעקירלוש רעד) ןיאס רעװ ,יײז םייח לייט רעד
 ןגעװ רָאג םענָאיּטש ןוא ןעמרַאדנַאשז יד ןטרָאד ןּבָאה טָא ! קידנגָאז
 !טנוה דעלעגַא ...טנידרעד ךיוא ךיז .טדערעג ןעירָאגירג רעזנוא

 ;ןז ריא ףיוא ץלָאטש זיא יז ןַא ,קיטנָאק ןעוועג זיא'ס
 ומ רעד .רעּבָא ,ליפעג ריא ןענַאטשרַאפ שינ ןײלַא יז טָאה ,רשפא
 רעטרעװ עריא ףוא טָאה יז ןוא ,טנַאקַאּב ןעװעג סע ןיא רעט
 / :רעטרעװ עליטש ןוא לֿכײמש ןמוגַא טימ טרעפטנעעג
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 .,,תמא םוצ רעטנעענ דימּת זיא ץרַאה גנוי ַא --
 -ַאזוצ ךיז ןּביילק ,ןשמנעמ םורַא ךיז ןעיירד רָאדירָאק ןרעּביא

 -רַאמ מימ טכַארטרַאפ ןוא טגערעגפיוא קידנדייח ,םעּפורג ןיא ןעמ
 ףיוא ,ןײלַא ןענַאטשעג טינ טעמּכ ןיא רענייק .ןעמימש עטקיטט
 ,ןדייר וצ גנַאלחַאפ'ַאא קיטנָאק רָאלק ןעועג זיא רעמינּפ עלַא
 ,טנעװ ייוװצ ןשיװצ גנַאגלרוד ןפייו ןלָאמש םעד ןיא .ןרעה ,ןגערפ
 םעלק רעטנוא יװ ,קידוצ ןוא ןיהַא ןפרָאװעג ןשטנעמ יד ךיז ןבָאד
 .ַֿאלגימ ַא ןֿכוז עלַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה'פ ,ןוא ,שניוװ ןקרַאטש ַא ןופ
 .טסעפ ןוא ףייטש םעפע ףױא ןלעטש וצ ךיז טייק

 ,רעטילבעגּפָא ןַא ךייא ןוא רעֿױה ַא ,רעהורּב הערעטלע סניקוּכ
 ןוא ןטייז עלַא ןיא קיטמַאה ךיז קידנעיירד ,טנעה יד טימ טכַאמ
 ָאד ןיא וָאנַאּפעלק .ַאנישרַאטס' יַאנטסָאלַאװ רעד זַא  ,טזייװרעח
 ...טרָא ןַא ףיוא טינ

 ,רעטָאפ ןייז ןייא םיא טדער -- ! ןיטנַאטנָאק ,ןיוש גייווש --
 ,דחּפ טימ םורַא ךיז טקוק ןוא ,רעקששיטלַא רעניילק ַא

 רֶע טָאה ןרָאיַארַאפ זַא ,םיא ףיוא טגָאזמ ! ןגָאז לעוזֿפ ,ןייג --
 ?סָאװ ...ּבײװ םמענעי ּבילוצ ...טעגרהעג ןטלעטשעגנָא ןַא םענייז
 ּבייװ סנטלעטשעגנָא םעד !לחומ שייז ,רעטכיר ַא רַאפ רע זיא עשז
 ךָאנ רע יא וצרעד ? ןייטשרַאפ סע ןעמ לָאז יו -- םיא טימ טּכעל
 ...בנג רעטסואווַאּב ַא

 ...1 ןיטנַאטסנָאק ...רעטָאפ-וינעטַאט ,ךַא --
 - שּפשִמ רער !קיטכיר -- וָאליָאמַאס  טגָאז -- ! קיטֿפיר --

 ...רעקיטֿכיר ןייק םינ זיא
 קידנפעלשטימ ,וצ קיטסַאה טייג ,םיטש ןייז טרעהרעד ןיקוּכ

 .םיוא ןופ םיור ,טיירש ןוא ,שנעה יד טימ קידנֿכַאמ ןוא ןעמעלַא
 : גנוגער

 עטסָארּפ ,ענערָאװשעג ןטּפשמ -- תוחיצר רַאפ- , תוֿבנג רַאֿפ --
 סָאװ ,ןשטנעמ ןוא !טוג ױזַא טייז ,עשיטָאטש .,םירעױּפ ...טייל
 ?יװַא סע ןיא יװ ...עװטסלַאשטַאנ טּפשמ ,עװטסלַאשטַאנ ןגעק

 יז יז ?עװטסלַאשטַאנ ןנעק--וטסדער סָאװ ! ןיטנַאטפנָאק ---
 !וד ,ךַא ?עװטסלַאשטַאנ ןגעק ןעד .ןענ
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 לעװ ךיא ןוא ןעלװעעּב ךימ טסעװ וד בוא ! שרַאװ .,ןיינ -- 
 -- ןטפשמ רַאפרעד ךימ טסעװ וד ןוא ,ןייצ יד ןיא ןרָאפנירַא ריד
 ישרע רעד טָאה רעװ רענָא ,ןייז ךיא לעװ קידלוש ,ךיז טײטשרַאפ
 | !וד ?וד - טלועעּב רעמ

 ןלַארעמ טימ ,זָאנ -עקידרעקיוה ַא טימ ,רעױרגַא ,שזָארטס רעד
 ,ןעניקוב טגָאז ןוא םליע םעד דעדנַאנופ טּפוטש ,טפורּכ רעד ףיוא
 | . :רעגניפ ןטימ קידנעהָארד

 ?סָאװ ?ָאד ןיא קנעש ַא !טינ יידש ...יעה --
 ּביוא --םיוא טרעה !ײטשהַאפ'כ ...רעלַאװַאק + ,טּכיולרע .--

 סעװ ךיא ןוא קידוצ רימ ריא ןוא ,קַאּב ןיא ןבעג ךייא לעװ ךיא
 ...ךיא טניימ יװ ,ןטּפשמ ךייא

 גנערטש טגָאז --! ןענַאד ןופ ןריפסיורַא ךיד ךיא םייה דלַאּכ --
 .שזָארטס רעד

 , ?םָאװרַאפ ? ןיהואוו --
 ...תולוק ןייק ןלַאמ טינ טסלָאז .סַאג ןפױא --
 :ליטש טגָאז ןוא ןעמעלַא ףיוא קוק ַא טוט ןיקוּב
 ...ןגייווש ןלָאז ןשטנעמ ,רקיע רעד זיא ייז רַאפ --
 .ּבָארג ןוא גנעדטש ןקז רעד טיירש !?וטסניימ עשזיפָאװ --

 רעליטש ןדייר שמענ ןוא טנעה יד טימ רעדנַאנופ טריפ ןיִקֹוּכ
 םעד טֿכירעג ןיא ןירַא טינ ןעמ טזָאל סָאװרַאפ ,רעדיװ ןוא --

 ,קידרׂשוי טפטּפשמ וד ּכיוא ? ןיילַא םיֿבורק יד רָאנ ןוא , םלֹונ
 ? ןּבָאה וצ ארומ ןַארַאפ זיא סָאװ -- ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ טּפשמ

 :רעֿכעה ןיוש ךעּבָא ,רעּביא טרזה ווָאליאמַאס
 ..ו תמא ןיא סָאד ,קידרׂשוי ןצנַאגניא טינ זיא טּפשמ רעד --
 ?ינ ןופ טרעהעג טָאה יז סָאװ ,סָאד ןגָאז םיא ליװ רעשומ יד

 ם} טָאה ױ רעּבָא ,טּפשמ ןופ טייקשלַאפ רעד ןנעװ ןעיַאלָאק
 קידנעהימַאּב .רעטרעז יד ןמעגרַאפ זייװלייט ןוא ןענַאטשרַאפ טלעלש
 ןעמעלַא ןופ טײזַא ןָא פא ךיז יז שקור ,ייז ןענָאמרעד וצ ךיז
 עדנַאלּב טימ ןַאמרעגנוי ַא םעּפע טקוק ריא ףיוא זַא ,טקהעמַאּב ןוא
 ןופרעד ,ענעשעקןזיוה דעד ןיא רע טלַאה טנַאה עטֿכער יד .ןפנָאװ
 ןייז ןופ טפַאשנגייא יד .ןוא ,רעקירעדינ עצײלּפ עקניל ןייז זיא
 םוא ךיז טרעק רע רעּבָא .טנַאקַאּב רעטומ רעד םעּפע זיא רוגיפ
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 יז טסעגרַאפ ,תוגורכז יד ןופ טעגאדרַאפ ,ןוא ,ןקור ןימ ריא וצ |
 .םיא ןָא ךיילג

 :ץנַארפ עליטש ַא רעוא ריא וצ טייגרעד םורַא עגרַא ןיא רעּבָא

 ...םקניל ?יד טָא --
 :ההמש טימ רעֿכעה טרעפשנע ץימע ןוא
 !ָאי --

 םעציילפ עמורק יד טימ שטנעמ רעד .םוא ךיז טקוק יז
 גנויַא ,ןכש ןייז וצ םעּפע שרער ןוא ריא וצ שיז ןמימ טיימש
 רעּביא זיּב לווימש ןוא לטנַאמ ןצרוק ַא ןיא דדָאֹּב רעצרַאװש ַא טימ
 .ינק יד

 רעּבָא טפַאׁשַאּב ,רעטיצ ַא קיאורמוא ןורכז ריא טוט רעדיוו
 רעדנַאנופ .ךיז טרעקַאלפ ןצרַאה ןיא .גנולעטשרָאפ ערָאלק ןייק טינ
 ,תמא טנוז ןגעװ ןשטנעמ יד וצ ןדייר וצ גנַאלרַאפ רעשירָאגעטַאק ַא
 ,תמא םעד ןנעק ןגָאז ןשטנעמ -ןלעװ סָאװ ,ןרעה יז טליװ ריא
 ןופ .לייטרוא םעד ןפערמ דעטרעװ ערעייז ןופ טלָאװעג ךיז טָאד'כ
 .טֿבירעג

 לימׂש ןוא קיטכױרָאפ ןָא יז טּבױה ?ןעד ןעמ טּפשמ ױזַא --
 =עדרָא ןימ ַאזַא טינ סעּפע ײטשרַאפ'כ -- ןווָאזוס וצ ךיז טדנעװ ןוא
 -עג טָאדס רעװ סָאװ ,רעטֿכיר יד ךיז ןעוועטנורגרעד ,טָא ...גנונ
 ,..?וװַא קידרשוי .טינ יז ןגערפ -- ןָאשעג טָאה'מ טָאװיּבילוצ ןוא ,ןָאט
 ...עגנוי ןטּפשמ ןפרַאד עגנוי ...עטלַא יז ןענייז עלַא ןוא

 ...ןינע םער ןײטשרַאפ וצ זנוא רעוװש -- ווָאזיפ טגָאז -- ָאי --
 .פָאק ןטימ טֿכַארטרַאפ טלקָאׁש רע ןוא--! רעווש

 :םיוא טיירש ןוא לָאז ןופ רימ יד טנפע שוָארטס רעד

 ...ןמעליּב יד טזייוו 1 ןײרַא ...םיֿפורק --
 :םַאוגנַאל סױרַא טדער םיטש עזייּב ַא
 ! קריצ ןיא יװ ...ןטעליּב- --
 =ענפיוא עטקיטשרַאפ ַא טציא ךיז טליפ ןשטנעמ עלַא ןיא

 ,רעיירפ .ךיז ןטלַאה יז ,טיײקידרעפָאה עקידלּפענ ַא ,טײקטֿכַארּב
ָ 

 ,רעשוערטס יד ימ םיהוּכיװ ןריפ ,ןעלמוט
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 אגצ

 :טלמרומעג סעפע וָאזמ טָאה ,קנַאּב ןפיוא ךיז קידנצעז
 .רעטומ יד טגערפ -- ?ריד זיא סָאװ --
 ,טּבעל ...םינ ךַאונייק םייװ ...שירַאנ זיא קלָאפ סָאד !ױזַא --

 ..רעדנילּב ַא יו
 :קיטלינֿכײלג עירומ זיא ץימע .גנולק ַא ךיז טרעהרעד'מ
 ...םייג טֿכירעג טָאד ה-

 רעּבלעורעד ןיא ןיירַא ןעייג רעדיװ ןוא ,רעדיװ ךיז ןלעטש עלַא
 .עטּפשמעג יד ןיירַא טריפ ןעמ ,ךיז ןצעז ,רעטֿכיר יד גנונעדרָא:

 .ןדי ר שעוו רָארוקָארּפ -עד -- וָאזיפ טעשטּפעש -- ךז שלַאה --
 ןצנַאג םעד סיױא טניוּב ,ולַאה יד םיוא טיצ רעטומ יד

 סעּפע קידנטרַאװרע | ,טר עווילנרַאפ טרעװ  ןוא םיוארָאפ רעּפרעקי
 .סֿכַאלקערשי

 .םױא םינּפ םעד ,רעטכיר יד וצ טייז -עד טימ ;קידנעייטש
 טוט ,טלוּפ ןפיוא טרַאּפשעגנָא ןגיוּבנלע ןשימ  ,ייז וצ  טיירדעג
 ןעגנוגעװַאּב עטקַאהעגּפָא קירנֿכַאמ : ,ןוא ץפיז ַא  רָארוקָארּפ  רעדז
 עטשרע יד ,ןדייר וצ ןָא רע טציוה ,ןטמול רעד ןיא טנַאה רעד טימ
 -ילפ ןעװעג זיא םיטש ןייז ,ףיוא שינ רעטומ יד טּפַאֿכ רעטרעוו
 ,רעמַאזגנַאל--ָאד ,קיסעמֿכײלג טינ ןסָאלפעג ןוא טֿפידעג ,קיס
 ןיא ןגיוצעג קיטרַאנײא ךיז ןּבָאה רעטרעװ יד .רעקיטפַאה -- ָאֹד-
 ;םױדַא טָאמַאמימ ןגעלפ ,םידָאפ ַא ןופ ךַאלּפינק יװ ,ייר רעגנַאל ַא:
 לקיטש ַא רעּביא ןגילפ עצרַאװש הנחמ ַא יװ ,ךיז טיירדעג ,ןעהילפ;

 .רַאמעג םוש ןייק יז ןיא ןענומעג טשינ רעּבָא טָאה יז .רעקו
 =עג ,ןטָאשעג ךיז יז ןּנָאה ,ׁשַא יװ ,עָארג ןוא יינש יװ ,עטלַאק-
 ךַאלטירד ורַאפ טגעלפ סָאװ ,סעּפע טימ לָאז םעד קידנליפנָא ,ןטָאש'
 ןיא גרַאק ,עדער עקיזָאדיד .ּביומש ענעקורט ,עניד יװ ,ןסערעד-
 ףעגנַאגרעד טינ ,םיוא טוייװ ,זיא ,רעטרעװי ןיא ךייר ,ליפעג
 טינרָאג ,םיוא טזייװ ,ייז טָאה יז ,םירֿכח ענייז ןוא ןעלזַאּפ וצ-
 ,ליטש קירנסעומש ,ןוא קיאור ןסעזעג ייז ןענייז עלַא -- טרירעגנָא-
 ידּכ ,ךיז טערַאמֿכעג זייװנטייצ ,טלֿכײמשעג זייוונטייצ ,רעירפ יז
 ,לכימש םעד ןגרָאּברַאפ וצ?
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 =וקָארּפ םעד טרעהעג טָאה יז .ןגָאז טנ
 מינ ,ןעמעלַא טקידלשַאּב רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ,רעטרעװ שרָאר
 טרערעג רע טָאה ,ןעלװַאּפ ןגעװ קידנרײרּפָא ; םענייק קידנלייטסיזא
 קידתונשקע ,ןעלזַאּפ טימ ייר ןייא ןיא םיא שלעטשעג ,ןעידעפ ןגעוװ
 ,ןיירַא טקַאּפ דע ,טֿכודעג ךיז טָאה'פ-- ןעניקוּב יז וצ טקורענוצ
 םענייא גנע ייז קידנניילפיונוצ | ,קַאז .ןייא  ןיא .ןעמעלַא טיינרַאפ
 העטרעװ ענייז ןופ ןיז רעֿכַאלרעטױא רעד רעּבָא .ןרעדנַא םוצ
 ,ןקָארשעג טינ ןוא טרירעג טינ ,שלעטשעגנדירפוצ שינ יז טָאה
 =עגנָא ןוא  סֿפַאלקערש סעּפע טרַאװרע ץלַא ןגעוושסעדנופ טָאה יז
 ,םינּפ םרָארוקָארּפ ןיא -- רעטדעװ יד רעטניה סע טכוזעג טגנערטש
 םַאוגנַאל טָאה סָאװ ,טנַאה רעסייװ ןייז ןיא ,םיטש ,ןגיוא ענייז ןיא
 מָאה יז ,ןעװעג זיא םֿכַאלקערש םעּפע .ןטפולרעדניא טרעטַאלפעג
 טָאהס ,ןּפַאלפױא טנעקעג טינ םע טָאה ױ רעּבָא ,טליפעג םע
 .םָאד טקעררַאפ רעדיװ רָאנ ןוא ןקדעמ טמיששַאּב ןוָאלעג טינ ךיז
 | .קעדוצ ןקיסערּפ ,םענעקורטַא טימ ץרַאה

 .קיטעמוא רעֿכז יא יז -- רעטיר יד ףיוא טקוקעג טָאה יז
 רעמינּפ עיורג ןוא עּבלעג ,עקידעּבעל-שינ ערעייז .עדער יד ןרעה וצ

 ַאלגעװַאּבמוא ,ערעגָאמ וצ רעדָא עק'דיךַאלקנערק .םיוא טינרָאג ןקירד
 ,טעמוא םענטומ ןיא רעלעקנוט ץלַא יז ןרעװ ,ןקעלפ עטיוט ענדָאמ ,ץֿכ
 -נַאנופ ןּבָאה רעטרעװ סרָארוקַארּפ םעד .לָאז םעד ןָא טליפ טָאװ
 ןעוװעג קיטנָאק שינ זיא סָאװ ,לּפענ ַא ןטפולרעדניא ןפָאנעגרעד
 =מורַא רעטסעפ ,רעטֿכידעג ןוא ןפקַאװעג ץלַא זיא ןוא .גיוא ןרַאפ
 .רַאפ ןוא טײקישליגּכײלג ןופ ןקלָאװַא טימ רעטֿפיר יד טליהעג
 .-מוא ןסעועג זיא רעטכיר רערעטלע רעד .גנוטרַאװרע רעטרעטַאמ
 יד ןוא ,ץזָאּפ רעכילג ןייז ןיא ןרָאװעג טנקירטרַאפ .,ךַאלגעװַאּב
 זייװנמייצ ןענייז ןלירּב ענייז ןופ רעזעלג יד רעטניה ןקעלפ עָארג
 .םינּפ ןרעּביא ךיז קידנעמיװשרעדנַאנופ = , ןדנואװשרַאפ

 .מוא יד טָא ,םוישנערעסידניא ןטיוט םעד טָא קידנעעז ןוא
 ,סע קידנפיײרגַאּב טינ ,רעטומ יד טָאה ,טיקיטלינֿכײלג עקידזנודב
 | :טנערפעג ךיז

 ..?ןעמ טּפשמ סָאד --
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 קידנשטעװקסױדַא ,ןוא ץרַאה טָאד טקירדעג ריא טָאה עגַארפ יד
 טּפיינקעג ,טַּאל קערש ףיוא גנוטרַאװרע יד 8 ָאד ןופ ןײװלַאלסיּב
 0 .גנוגידיילַאּב ןופ שיח ןפרַאש ןטימ ןלַאה יד

 .טכירעגמוא םעפע ןסירעגרעּביא ךיז טָאה דיר םרָארוקָא- ּפ םעד
 טגױנרַאפ ךיז ,טענ עניילק עקישפַאה ץֿכַאלטע טכַאמעג טָאה רע --
 ןופ רעריפ, רעד .טנעה יד | קיד;ּביר ,ךיז טצעזעג ןוא רעטֿכיר יד דַאפ
 קידנצָאל:שיוא ,ּפָאק ןמימ ןָאמעג לֶנָאש ַא ם'א וצ טָאה "דנַאששלדַא
 ,טנַאה יד ןגיוצעגסיוא םיא וצ טָאה טנעדיזערּפ-טָאטש רעד ,ןגיוא יד
 .טלֿכײמשעג ןיא ךיוּב ןפיוא טקוקעג ךיז טָאה ַאנישרַאטכ רעד ןוא

 ,טיירפרעד טינ ,םיוא טוייװ ,עדער ןייז טָאה רעטֿכיר יד רעּכָא
 .טרירעג טינ ךיז ןּבָאה ייז

 ,ױעקשטיטלַא דעד ןדייר ןּביהעגנָא טָאה -- ...טיָאװ סָאד --
 *רַאמ רעד טָאה טרָאװ סָאד -- ר ּפַאּפ ַא סעּפע םינּפ םוצ ,קידנגָארטוצ
 .וָארַאנַאז ןוא וָאקרַאמ / ,זעיעכָאדעפ ...ןופ רעקידייט

 ןעועג טָאה רעטומ יד ןכלעװ ,טַאקָארַא עד ךיז טלעטש
 עניילק ענייז ,טיירּבו ,קישומשוג ןיא םינּפ ןייז .ןעיַאלָאקינ ייּב
 יד רעטנוא ןופ זַא ,ךיז טפודש-- טלַאדטשעצ ןעלֿכיימש ךַאלגױא
 ,לרעש ַא יװ ,ןוא ןפדַאש יײװצ םױרַא ךז ןקעטש ןעמערּב עכַאלּבלעג
 קידעגנילק ,םַאזגנַאל טדער רע .ןטפולרעדניא םעּפע יז ןדיינש
 ןיז וצ ןרעהוצ טינ ךיז ןעק רעטומ יד רעּבָא ,ךַאלטײד ןוא
 .רעיױא ןפוא םעפע ריא טעשטּפעש זָאז'פ -- עדער

 ,ןשטנעמ ? ןע:ַאמשרַאפ ? טדערעג טרע סָאװ ,ןענג
 לָאדָאיפ = .,.םיעגושמ = ,םָארַא ןעניז | ןומ ,עטכעלש ,טנָאועג -עימ

 יד .גנשױטנַא רערעװש ןופ שקירדרעד ,טינ טרעפטנע יז
 ,רָאלק ןעוָאטַאלװ יא טציא .המשנ יד טנינייּפ ןוא טסקַאװ הלווע
 ןעורעד וצ שנֿפערעג ,רֶׁשֹוי ףױא טֿפירעג ךיז טָאה יז סָאװרַאפ

 םעד ןוא תמא םנ ריא ןשיװצ טּפשִמ ןֿכַאלרע ,ןגנערטש םע
 רעטֿכיר יד ןַא ,טֿפודעג ךיז טָאה ריא .רעטֿכיר ענייז ןופ תמא
 םעד ןגעװ יונעג ןוא טַאזקרעמפיוא ,גנַאל ןעלוװַאּפ ןנערפסיוא ןלעװ
 ןגױא עפרַאש טימ ןלעװ ייז זַא ,ץרַאה ןייז ןופ ןּבעל ןענַאג
 יז תעשּב ןיא .געט ענייז עלַא ,םישעמ ןוא תונויער ענייז ןעזֿפרוד
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 ?ךַאלרע ןוא ךיה יז ןלעװ ,טֿפערעג ןיא רע זַא ,ןעזרעד ןלעװ
 | ; ןגָאז

 ..! טפערעג זיא שטנעמ רעד --
 יו ,ןזיוועגסיוא טָאה'ס -- ןעמוקעגרָאפ םינ ןיא םנױזַא רעּבָא

 .,רעטֿכיר יד ןופ טיײװ רעיוהעגמוא ןעוועג ןטלָאװ עטּפשמעג יד
 עגנָא רעד ןופ טרעטַאמרַאפ .ייז רַאפ קירעּביא -- רעטכיר יד ןוא
 :סערעטניא םעד ןרָאלרַאפ רעשומ יד טָאה ,גנוטרַאװרע רעטגנערטש
 + טרעלקעג טקידױלַאּב ,רעטרעװ יד קידנרעה שינ ,ןוא טּפשִמ םוצ

 | ?טֿפירעגַא ?ןעמ טּפׁשמ ױזַא --
 ,,טגנילק'ס ,טמוּפ ,קירעֿבליה סיוא ריא טעז טרָאװ סָאד ןוא

 .גורק רענעמייל רעטצַאלּפעג ַא יו
 וָאװיס המנסה טימ טעשטּפעש --:ייז גנַאלרעד ,יױזַא טָא --
 .ץפיו ַא םימ יז טקהעמַאּב -- !עמיױט םעּפע ןענייז יז --
 פא ןּבעל יז --
 םנטָאש ןתמארעדניא טעורעד ןוא ייז ףױא קוקַא טוט יז

 ןייש טרעריס .רעמינּפ יד ףיוא רעטֿכיר יד ייּב טייקיאורמוא ןופ
 בָא ןוא ןכײלּב ,ןפרַאש ַא טימ ,רעניילק ַא .טַאקָאװדַא רעטייווצ ַא
 .םיא ןרעטש רעטֿכיר יד ןוא ,םינּפ ןקידנכַאל

 לוא קיטסַאה םעּפע טגָאז ןוא ףיוא טננירּפש רָארוקָארּפ רעד
 =שטיטלַא רעד ,קידנרסומ ,טדער ךָאנרעד ,לָאקָאטַארּפ ןגעװ םעּכ טימ
 ייז טרעה ,ּפָאק םעד יישּפָא טימ טגױנרַאפ רעקידיײשרַאפ רעד ,רעק
 .רעטייוו טדער ןוא םיוא

 יד זיא ואװ ...ךיז עּפולַאק -- .וָאזיס טקרעמַאּב --!עּפולַאק --
 ..?ואו ,המשנ

 ץקיטסולפמַאק ַא ףױא טנייש'ס ,רעקידענעל טרעװ לָאז ןיא
 טציירעצ ןוא ןטייז עלַא ןופ ןָא טלַאפ טַאקָאװדַא רעד ,טײקידרעפָאד
 רעטֿכיר יד .רעטכיר יד ייּב טוה עטלַא יד רעטרעװ עפרַאש טימ
 ןזָאלּבעגנָא ךיז ,לָאמַאטימ ,רעדָא טקורעגפיונוצ רעטפעפ יװ ךיז ןּבָאה
 ןוא ץקיכעטש יד ןסױששוצּפָא ידּכ ,ןרָאװעג ןלָאװשעגפױא ןוא
 "ףעייז ןופ עסַאמ רעצנַאג דעד טימ רעטרעװ יד ןופ ןלענש עקיסייּב
 .רעּפרעק םענעסָאלפעצ = ,ןֿכײװ
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 ןזָאלּב יז זַא ,ךיז טוד ריא ןוא ךָאנ יז טריּפִׁש רעטומ יד
 םטַאקָאװדַא ןופ ּפעלק יד ,טַאהעג ארומ ןטלָאװ יז יװ ,ןָא ץילַא ךיז
 ,רעצרעה ערעייז ןיא' גנַאלקּפָא ןייק ןפורפורַא שיג ןלָאז דייר
 | .טייקיטלינֿכילג רעייז טרעטשעצ טינ

 טכירעגמוא שרעװ לָאמַאטימ ןוא לוװַאּפ ףיוא ךיז טביוה טָא רָאנ
 ,םיוארָאפ דעּפרעק ןצנַאג ןטימ לְקָאֹׁש ַא ךיז טוט רעטומ יד .ליטש
 : ןדייר וצ קיאור ןָא טּביױה לוװַאּפ

 סָאד רָאנ ךיא ןעקרענָא ,ײשרַאּפ ןיימ ןופ דילגטימ םלַא --
 גנוקיחייטרַאפ םשל טינ ןרייה לעװ ןוא ײטרַאּפ ןיימ ןופ טֿפירעג
 ךיוא ךיז ןּכָאה סָאװ ,םירֿכה עניימ ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא --רָאנ
 םָאד ךייא ןרעלקרע ןֿבורּפ .ךיא לעװ -- גנוקידיטרַאפ ןופ טגַאזטנַא
 ןפורעגנָא טָאה רָארוקָארּפ רעד ...ןענַאטשרַאפ םיג טָאה ריא סָאװ
 עיטַארקָאמעלַאיצָאס רעד ןופ ןָאּפ רעד רעטנוא טירטסורַא רעזנוא
 רע טָאה טייצ עצנַאג יד ןוא טֿכַאמ רעטסכעה רעד ןגעק טנוּצַא --
 ףייא ףרַאדֿפ .רַאצ ןגעק סעקישששיוװָאטנּב יװ ,טכַארטַאּב ןגוא
 סָאװ ,טייק עקיצנייא יד שינ רַאצ דעד זיא זנוא רַאפ ןַא ,ןדקעמ
 עטשרע יד רָאנ זיא רע ,דנַאל ןופ רעּפרעק םעד טדימשרַאפ טָאה
 ,..ןסײרּפָארַא קלָאפ ןופי ןומ רימ עֿכקעװ ,טייק עטסטנעאנ  ןוא|

 רעד ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא רעפיט טרעװ םייקקיטש יד
 ,לַאו ןופ טנעװ יד טרעטײרּברַאפ יװ טָאה סָאװ ,םימש רעטסעפ
 טייז ַא ןָא טייװ ןשטנעמ יד ןופ טקורעגּפָא יװ ךיז טָאה ?לװַאּפ ןוא
 | : .רעטלוּב ,רעלעה ןרָאװעג ןוא

 .טלַאק טרעװ רעטומ רעד

 רעריפ , רעד .קיאורמוא ןוא רעש ריר ַא ךיז ןעוט רעטכיר יד
 ,םינּפ ןליופ ןטימ רעטכיר םעד םעּפע טעשטּפעש "דנַאטשלדַא ןוכ
 ןוא .ןקשטיטלַא םוצ ךיז טדנעװ ןוא ּפָאק ןטימ שלְקָאְׁש רעֿכלעװ
 טייצ רעקיּבלעורעדנוא סעּפע םיא טגָאז טייז רערעדנַא רעד ןופ
 ףיוא לוטש ןיא ךיז קידנגיװ .רעטכיר רעקנַארק רעד רעוא ןפיוא
 רעּכָא ,ןעלװַאּפ רעקשטיטלַא רעד סעּפע טגָאז ,םקניל ןוא סטֿכער
 ןופ םָארטש ןטיירּב ןוא ןכיילג ןיא ןעקנורטרַאפ טרעװ םיטש ןייז
 ,עדער סווָאסַאלװ
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 דנייפ ןענייז רימ זַא ,טסייה סָאד ,ןטסילַאיצָאס ןענייז רימ --
 יד ןופ ענייא ןשטנעמ א טדייש סָאװ ,םוטנגייא רעטַאװירּפ ןופ
 .תילכּת ַא טפַאשַאב ,עטייווצ יד ןגעק ענייא ייז טנּפָאװַאּב ,ערעדנַא
 וצ ךיז קידנעהימַאּב ,טשלעפ ,ןפערעטניא ערעייז ןשיװצ .האנש
 ןסַאלע:מױא ןעמעלַא טֿכַאמ ןוא האנש יד ןקיטכערַאּב רעדָא ןגרָאּברַאפ
 ,,טמַאשלעזעג יד--ןגָאז רימ ...טיקזייּב ןיא תועיבצ ,סנגיל עריא ךרוד
 -- ןרעװ וצ ךייר רעװעגַא יװ ,רָאנ ןששנעמ םעד טֿכַארטַאּב סָאװ
 ןדיילרַאפ טינ ןענעק רימ ,ךַאלדנייפ זנוא זיא ,ךַאלשטנעמ טינ יא
 טײקמַאזיורג ןוא םזיניצ דעד ,לַארָאמ .עשלַאפ ,עקיטיייווצ  דיא
 רימ ,קידלקע ונוא ןענייז טײקֿפַאלנעורעּפ וצ גנואוצַאּב ריא ןופ
 רעלַאדָאמ ןוא רעשיזיפ ןופ ןעמרָאפ עלַא ןגעק ןפמעק ןלעװ ןוא ןליװ
 םינימ עלַא ןגעק ,טפַאשלעזעג ַאזַא ןיא ןשטנעמ ןופ גנוטפענקרַאפ
 ...ץוננגייא רענרעשז םשל ןשטנעמ םעד ןעלקערּפעצ | ןופ ןעלשימ
 ןפַאשעג ץלַא טרעװ טעּברַא רעייז ךרוד סָאװ ,ןשטנעמ-רעטעּברַא ,רימ
 ,ןשטנעמ -- רימ ,גייצליּפש עשרעדניק זיּב ןענישַאמ עקיזיר ןופ --
 ןשישטנעמ דעזנוא רַאפ ןפמעק וצ טכער סָאד טּבױהַאּב זנוא טָאה'מ םָאוו
 :עגַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ זנוא ןעק ןוא ךיז טימַאֹּב רעדעי ,דוכּכ
 ליםיױזַא ןבָאה טציא ןליװ רימ ,ןליצ ענייז ןֿכיירגרעד םוצ רעװ
 .םיוא מײקלַאלנעמ יד טייצ רעד שימ ןּבעג זנוא לָאז יז ,טייהיירפ
 רעדינ -- עששּפ ןענייז ןעגנוזָאל ערעזנוא .טֿכַאמ רעזנוא ןפמעקונ
 ,קלָאפ ןיַאפ -- ןעלשימ-סנָאיצקודָארּפ .עלַא ,םוטנגײא-טַאװירּפ שימ
 דיא .ןעמעלַא רַאפ ֿבוח ַא -- טעּברַא ,קלָאפ םעד -- טֿכַאמ עצנַאג יד
 ! םעקישששװָאטנוּב ןייק טינ ןענייז רימ -- טעז

 טנַאה רעד שימ םַאזננַאל ךרוד טריפ ,לֿפױמש ַא טוט לװַאּפ
 .ףיוא טרעקַאלפ ןגיוא עיולּב ענייז ןיא רעייפ רעד ,רָאה יד רעבי
 | ,רעקיטכיל

 ךַאלטיד ןוא ךיוה טגָאז --  ןינע םוצ רעטנענ ...ךייא טע25 --
 טקוק ,ןעלװַאּפ וצ םינּפ ןטימ םוא ךיז שרעק רע .רעציזרָאפ רעד
 עטלּפענרַאפ עקניל ןייז זַא ,ךיז טכוד רעטומ רעד ןוא ,םיא ףיוא
 ןוא .רעייפ םענרעשז ,ןשונ-טינ ַא טימ רעדנַאנופ ךיז שנערּב גיוא
 ךיז טָאהס זַא ,ױזַא ןוז ריא ףיוא טקוקעג ןּבָאה רעטכיר עלַא
 ,םינּפ ןייז וצ טּפעלקענוצ ךיז ןטלָאװ ןגיוא ערעייז יװ ,שנודעג
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 ןּבעלוצפייא ידּכ ,טולּב ןייז ךָאנ טצכעלעג ,רעּפרעק ןייז וצ ןגיוזעגוצ
 ןוא רעכילג ַא רע ןוא .סהעּפרעק ענעגָארטענּפָא ערעייז ריא טימ
 יד יז וצ ןגיוצעגסיוא ,ףייטש ןוא טסעפ ןענַאטשעג ןיא רעֿכױה ַא
 | :רָאלק טדערעג ןוא טנַאה

 ,גנַאל ױזַא ןייז סע ןלעװ ןוא ןרענָאיצוילָאװער ןענייז רימ --
 -לעקינייא ןמז:לּכ ,םוטנגײא:טַאװירּפ ןריטסיסקע טעװפ  ןמזילּכ
 ןגעק ןעייטש  רימ  .רָאנ ןמעּברַא -- ערעדנַא יד ,רָאנ ןעװעדנַאמָאק
 ןטייהעג ךייא ןעמ טָאה ןסערעטניא עריא םָאװ ,טפַאשלעזעג רעד
 ונוא ןשיװצ םולׁש ַא ןוא דנייפ עקידתונמחרּבמוא יװ ,ןקידיײטרַאפ
 ןוא .ןייז הצנמ ןלעװ רימ ןעװ ,טייצ רענעי זיּב ךַאלנעממוא זיא

 ױזַא טינרָאג ןענייז ןרַאה ערעייא ! רעטעּברַא ,רימ ןלעװ ןייז חצנו
 ןעלמַאזנָא ףייא סָאװ ,םוטנגייא עקיּבלעזיד .ךיז טכוד יז יוװ ,קרַאטש
 ,ןשטנעמ עשעטכענקרַאפ ןענָאילימ ֿבירקמ ייז ןענייז ןטלַאהנייא ןוא
 טקעװ ,זנוא רעיא טֿכַאמ יד ייז שיִג סָאװ ,טפַארק עקיּבלעזיד
 ןוא שיזיפ ֿפודח יז טֿפַאמ ,ןעגנוּביר עֿכַאלדנייפ ייז ןשיװצ ףיוא
 ?רַאפ םייּב :נוגנעדטשנָא עמיורג-וצ ַא טרעדָאפ םיטננייא יד .שילַאזָאמ
 ,תוררש ערעזנוא ,עלַא ריא שייז ,ןתמארעדניא ןוא יז ןקידיימ
 -- רימ , קיטסיײג טעטֿפע:קרַאפ טייז ריא -- ,דימ יװ ,טכענק ערעפערג
 .ניואוועג ןופ אׂשמ רעד ןופ ןעײרפַאּב טינ ךיז טנעק ריא .שיזיפ זיולּב
 קיטסייג ךייַא טָאה סָאװ ,אשמ דעד ןופ  ,ןלײטרוארָאפ - ןוא .ןטייה
 יד ,יירפ ךַאלרעניא ןייז וצ טינ ךַאזנייק טרעטש זנוא ,טױטעגּפָא
 יד יװ רעֿכַאװש ןענייז ,זנוא טעטפינרַאפ ריא עכלעו טימ  ,ןעמס
 -ַאֹּב רעזנוא ןיא ,קידנליװ טינ ,ןַײדַא טסיג ריא עֿכלעװ ., ןטפיגנגעק
 ןָא ךיז טלקיװטנַא ,טסקַאװ ןייזטסואווַאּב רעזנוא ןוא ...ןייזטכואוו
 טימ טסייר ןוא רעקיטמַאה ץלַא רעדנַאנופ ךיז טרעקַאלמ ,טלַאהּפָא
 רעיא ןופ ןליפַא עטנװעג-קיטכיג סָאד ,עטסעּב םָאד ךיז ךָאנ
 ןטלָאװ סָאװ ,ןששנעמ ןייק טינ ןיוש טגָאמרַאפ ריא -- טעז .הֿביֿבכ
 *םיוא ןיוש טָאה דיא ,טכַאמ רעייא רַאֿפ ןפמעק שיאעדיא טנעקעג
 ןופ ןצישַאּב וצ ךייא קיאייפ ןענייז םָאװ ,ןשנעמוגרַא עלַא טצונעג
 םיינ םוש ןייק ןפַאשַאּב טינ טנעק ריא ,רשוי ןשירָאטסיה ןופ קורד
 טנוא ,רַאּבטֿפורפמוא קיטסייג טייז ריא ,ןעעדיא ןופ  טיּבעג ןפיוא
 ,רעדנַאנפ רעלעה ץלַא ךיז ןרעקַאלפ יז ,ןסקַאװ ןעעדיא ערעז
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 .טייהיירפ רַאפ ףמַאק םוצ ייז ןריזינַאגרָא ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןּפַאכרַאפ
 מצלעמש רעשעּברַא ןופ לָאר רעסיורג רעד ןופ ןײזטסואווַאּב םָאד
 ןפוא-םושּב -- המשנ ןייא ןיא טלעװ רעד ןופ רעטעּברַא עלַא ףיונוצ
 ,ןּבעל סָאה ןעײנַאּב ןופ םעצָארּפ םעד ּטָא ןטלַאהרַאפ טינ ריא טנעק
 ,טלוּב זיא -- םזיניצ רעד רעּצָא .םזיניצ ןוא טײקמַאזיורג ךרוד ןדייס
 ,טנייה זנוא ןקיטש םָאװ ,שנעה יד ןוא .טציירעצ -- טײקמַאזיורג יד
 יד זיא -- עיגרענע רעיא .טנעה ערעזנוא ןקירד שירֿבח ֿבורקּב ןלעוװ
 ןיא ךייא טקיניארַאפ יז ,רלָאג ןופ םקואװ ןופ עיגרענע עשינַאֿפעמ
 רעזנוא ,ערעדנַא יד ענייא ןסעדפוצפיוא ןמורַאּב ןענייז פָאװ ,ןּפורג
 ןייזטסואזוַאּב ןקידנסקַאװ ץלַא ןופ חוּכ רעקידעּבעל רעד זיא -- עיגרענע
 -- טוט ריא סָאװ ,ץלַא .רעטעּברַא עלַא ןופ טעטירַאדילָאס רעד ןופ
 ,ןשטנעמ ןטֿפענקרַאפ םוצ טדנעװרַאפ זיאס לייוו ,שיועכערּברַאפ זיא
 / ,תוהור ןוא ןשינעעזרַאפ ןופ טלעװ יד שיײרפַאּב טעּברַא רעזנוא
 ןוא טייקענדעשז ,טייקזייּב ,ןגיל רעיא ךרוד ןרָאּבעג ןענייז סָאװ
 ןשטנעמ סעד ןסירעגּפָא טָאה ריא .קלָאפ ןפיוא המיא ןַא ףױרַא ןפרַאװ
 יד טקיניײארַאפ םזילַאיצָאס רעד ,טֿפַאמעג ֿבורה םיא ןוא ןּבעל ןופ
 עשינָאמרַאה עמיורג ןייא ןיא ,טֿפַאמעג ֿבורח טָאה ויא עכלעוו ,טלעוו
 ! ןיז טעװ --סָאד ןוא טײקצנַאג

 ,רעליטש רעביא טרזח ןוא עגר ַא ףיוא ּפָא ךיז טלעטש לוװַאּפ
 : רעקרַאטש

 ! ןייז טעװ -- סָאד --
 ענרָאמ טימ ,ןרעדנַא םוצ רענייא סעּפע ןעשטּפעש רעטֿכיר יד

 ,ןעלװַאּפ ןופ ןגיוא ענדעשז יד ּפָא טינ ץלַא ןסייר ןֹוא תויועה
 ןטסעפ ,ןעמַאזניוּב ןייז ןצומשַאּב יז יװ ,טלופ רעשומ יד ןוא
 ,זוּכ ,טנװעג ןייז אנקמ קידנעייז ,ןקילּב ערעייז טימ רעּפרעק
 ערעייז ,רייר םרֿכח םעד סַאוקרעמפיוא ןרעה עטּפשמעג יד .טייקשירפ
 רעטומ יד .דיירפ טימ ןצנַאלג ןגױא יד ,ךיילב ןענייז רעמינּפ
 ןיא ןיײרַא היז ןעדיינש ייז ןוא ,רעטרעװ סנוז םעד טגנילש
 לָאמ ץעכַאלטע טָאה רעקשטישלַא רעד .ןעייר עקנַאלש ןיא ןורּכז ריא
 לימַא לָאמנייא ,םיא טרעלקרעד סָאװסעּפע ,ןעלװַאּפ טלעטשענּפָא
 .עגסיוא קידעגייװש םיא טָאה לװַאּפ ; ןָאטעג לֿכיימׁש ַא קירעיורט
 לָאװמ ,קידנעגניווצ ,קיאור רענָא ,שרַאה טדערעג לעדיװ ןוא טרעה
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 ךופ ןליװ םעד ןליװ ןייז רעטנוא קידנפרַאװרעטנוא ,ןרעהפיוא םיא
 רעד טָאה ךַאלדנע רעּבָא ,גנַאל טרעיודעג טָאה םָאד .רעטכיר יד
 =טנע ; ןעלװַאּפ וצ טנַאה ַא קידנעהיצסיוא ,ןָאטעג יירשעג ַא רעטלַא
 .םיטׁש סלוַאּפ טמָאטרשעג קזוח טימ סָאװטע טָאה ,םיא קידנרעפ

 ,שלָאװעג טינ ךיא ּבָאה ךַאלנעזרעּפ ךייא ןקידילַאּב .קידנעיֿפ --
 ריא ץעֿכלעװ ,עידעמָאק יד ,קידנליװ טינ ,קידנעעזוצ --|טרעקרַאפ
 קָאז'מ יװ .ליפעגטימ ַא טעמּכ ךייַא וצ ךיא ליפ ,טֿכירעג ןָא טמור
 וצ דימּת טסירדרַאפ זנוא ןוא ,ןשטנעמ ךָאד ריא טייז -- ןייז טינ
 ףעּבָא ,ליצ רעזנוא וצ ךַאלדנייפ ןענייז יז םנה סָאװ ,ןשטנעמ ןעז
 ,טכַאמ-רלַאװעג רעד קידנעניד ,ןלַאפעג יז ןענייז ךַאלדנעש ױזַא
 =שטנעמ רעייז ןופ ןיזטסואַאּב סָאד ןרָאלרַאפ דַארג ןטצעל םעד זיּב
 ,..עדרעװ רעֿכַאל

 םקוק רעמומ יד .רעטכיר יד ףיוא קידנקוק שינ ,ךיז טצעז רע
 ןוא רעטכיר יד ףיוא םעטָא םענעטלַאהעגניא טימ טגנערטשעגנָא
 .טרַאװ

 ,טנַאה יד ןעלוװַאּפ שק'רד ,רעטלַארטשעצ ַא ןצנַאגניא ,ײרדנַא
 ,טלֿפײמש רע ,םיא וצ קידעּבעל ךיז ןעיצ עלַא ןוא ןיזַאמ ,וװָאליָאמַאמ
 ,םיהֿבד יד ןופ גנואיצַאּב רעד ןופ טייהנגעלרַאפ ןיא םָאװטע
 ףיא וצ טלקָאש ןוא ןסעזעג זיא רעטומ יד ואװ ,ןיהַא קוק ַא טומ
 ;קידנגערפ יװ ,ּפָאק ןטימ

 ? ױזַא --
 ךצנַאגנא ,דיירפ ןופ ץפיז ןפיט ַא טימ םיא טרעפטנע יז

 ,עּביל ןופ טָארטש ןסיה ןטימ ןסָאנַאּב
 רטעשטפעש --:טּפשמ רעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאהפ = ,..טָא --

 | ?א ...ייז סע טָאה רע יװ -- .וָאזיּפ

 ,ןופרעד ןדירפוצ ,ּפָאק ןטימ םייהרעקידעגייװש טלקָאש יז
 ןדירפוצ רעמ ךָאנ רשפא -- טױערעג טסיירד ױזַא טָאה ןוז ריא סָאװ
 ,קירעטיצ טָאה ריא ייּב םָאק ןיא .טקידנעעג טָאה רע סָאװ ,ןופרעד
 | :ענַארפ יד טרעטַאלמעג

 ?טציא ריא טעװ עשזיװ ,וג --
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 צצצז

 ,יינ ןעװעג טינ דיא ןיא שדערעג טָאה ןוז רעד . סָאװ ,סָאד
 יז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ רָאנ ,ןעקנַאדעג יד טסואוועג טָאה יז
 עקידנסיידטימ ,ענדָאמ יד .טליפרעד טֿכירעג ןטימ םינּפלא?םינּפ ָאד
 .םלװַאּפ ןופ טשַאררעּביא ןעװעג זיא יז ,ןּביױלג ןייז ןופ טּפַארק
 -יא ןיא ןצלָאמשעגנעמַאװצ ךיז טָאה עדער ןייז ןוא ,טייקיאור
 רעקרַאטש ןופ לינק רעקילַארטש ,רעקישרַאנרעטש ַא יװ ןצרַאה
 ,טרַאװעג טציא טָאה יז .ןוחצנ ןייז ןוא תמא ןייז ןיא גנוגייצרעּביא
 ,םיא טימ ןייז חנותמ קרַאטש ןּבױהנָא ךיז ןלָאז רעטכיר יד זַא
 טלעטש טָא דָאנ .תמא רעייז .קידנקורפױזַא ,ןרעּפמַא ךיז סעּכ טימ
 טמענ ןיא דעטכיר יד ףיוא םירק רעד ןופ קוק ַא טוט .ײרדנַא ךיז
 : ןדייר

 ...רעקירייטרַאפ  ןרעה --
 --! ;נוגידיישרַאפ רעד רַאֿפ שינ ןיא טכירעג ןרַאפ טייטש ריא .--

 ןֿכַאלקנערק ןטימ דעטכיר רעד םעּכ טימ ןוא ךיוה םיא טקרעמַאּב
 זַא ,רעטומ יד שעז טֿכױעג סײרדנַא ןופ קורדסיוא ןֿכָאנ .םינּפ
 טכייל ןגיוא יד ןיא ,ןרעטיצ ןסנָאװ ענייז ,םַאּפש ןּביירט ליװ רע
 רע .טנַאקַאּב ריא זיא סָאװ ,טײקֿפַאלטרעצ .עׂשיצעק .עטישעגַא
 .ץפיז ַא טוט ןוא שנַאה רעגנַאל רעד טימ ּפָאק םעד קרַאטש ךיז טּבייד

 ךיא ןוא-- .ּפָאק ןמימ טלקָאש ןוא רע טגָאז --?עקַאט --
 ?ײטרַאפ רָאנ ,רעטֿפיר ןייק טינ טייז ריא ,ױזַא םינ זיא'ס -- ןיימ
 ,..רעקיד

 טקרעמַאּב --! ןינע םצע ןגעװ ןדייר טלָאז ריא ,ךייא טעּכֿכ --
 ,רעקשטיטלַא רעד ןקורמ

 וצ ןעגנואװצעג ןיוש ךיז ּכָאה'ֿכ 1טוג ?ןינע םצע ןגעװ --

 ,עקיגנײהּפָאמוא ןשטנעמ ,רעטכיר ,תמאּב ,טייז ריא זַא ,ןרעלק
 ...עֿפַאלרע

 ,..ק'טסירעטקַארַאֿפ רעיא ןיא טינ ךיז טקיטיונ טֿירעג פָאד --
 ףעװ דָאד ,ונ ...םה ..?טינ ךיז רע טקיטיונ -- ַאזַא ןיא --

 רַאמ סָאװ ,ןשטנעמ ,סע טסייה ,טייז ריא ...רעטייװ ןדייר ךיא
 טייז ריא ,עדמערפ ןייק .טינ ,ענעגייא .ןייק טינ .ָאטינ ןיא
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 -ענייא ןוא םידדצ ייװצ ךייא רַאפ ןעייטש טָא .ןשטנעמ  עיירפ
 ןוא ! ןצנַאגניא טלונַאּב ןוא טּכױרַאּב ךימ טָאה רע -- ךיז טגָאלקַאּב
 לייוװ ,ןדרָאמ ןוא ןּביױר וצ טֿכער ּבָאה'ֿכ -- טרעפשנע רעטייווצ רעד
 ...םקיּבַא גָאמרַאפ'כ

 רעד טנערפ --?ןינעיםצע ןגעװ ןגָאז וצ םָאװ טָאה ריא --
 ,טנַאה יד םיא טרעטיצ'ס .םיטש רערעעה ַא טימ  רעקשטיטלַא
 .םעּכ ןיא טרעװ רע יט ,ןעז וצ האנה טָאה רעטומ יד ןוא
 -וצ !טינ ךיז טָאה'ס -- טינ ריא טלעפעג גנוריפפיוא םײרדנַא רעּבָא
 ןַא ןרעה וצ שסולנעג ריא ךיז טָאה'פ -- עדער סנוז ןטימ ןסָאגעגנעמַאז
 ...חוּכיװ ןגנערטש  ןוא ןטכנרע

 ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טייהרעקידעגייװש טָאה קָאֿכָאל רעד
 :טסנרע טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד ךיז ןָאטעג ּבײרַא ךָאנרעד ,ןקז

 טימ ןרייר ךיא לעװ סָאװ וצ רעּבָא ...3 ןינעצםצע  ןגעװ -
 רעד טָאה -- ןסיװ שפרַאדַאּכ טָאה ריא סָאװ ? ןינעםצע ןגעװ ךייא
 טעװס ,ןגָאזרעד ךָאנ ךייא ןעמ טעװ עקירעביא סָאד .טגָאזעג רֿבח
 ...ערעדנַא ,טייצ ַא ןעמוק

 :ץידומ ןיא ןוא רעקשטיטלַא רעד ךיז טלעטש
  ,וָאליַאמַאס ירָאגירג ! טרָאװ סָאד ךייא ייּב וצ םעניֿפ --
 טָאָֿאּכ רעד ךיז טוָאל ,ןּפיל עטקירדעגפיונוצ טסעפ טימ

 טוט ןוא וָאליָאמַאס ךיז טלעטש םיא ןּבעל ,קנַאּב ןפיוא ּפָארַא ליומ
 .ןקָאל יד טימ לסיירט ַא

 ,ןשטנעמ עדליװ םירֿבח יד ןפורעגנָא טָאה רָארוקָארּפ רעד
 ...רוטלוק ןופ םיאנוש

 רעייא וצ תוליש ַא טָאה סָאװ ,סָאד רָאנ ןדייר ףרַאד'מ --
 ,..טפשמ

 לָאז סָאװ ,ָאטינ ךַאזנייק זיא'ס ...תוֿכיש ַא טָאה ...םָאד --
 ,ךייא טעצכ ןוא ...ןשטנעמ עֿכַאלרע וצ תוכיש ןייק ןּבָאה טינ
 ז ןיא סָאװ ,ךייא גערפ'כ ...ןפייהרעביא טינ' ךימ  טלָאז ריא
 ?רושלוק רעיא ,םנױזַא

 רעד וצ !ךייא טימ ןריטוּפמיד וצ ידּכ שינ ,ָאד ןציז רימ --
 ,ןייצ יד קידנערישטשסיוא ,ןקז רעד טגָאז --! ךַאז
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 ,רעטֿכיר יד ןטיּבעגמוא קיטנָאק טָאה גנוריפפיוא םיײרדנַא
 עיורג יד ףיוא ,ייז ןופ סָאװ טשיװעגפָארַא יװ ןּכָאה רעטרעװ ענייז
 טנערּבעג ןּבָאה ןגיוא יד ןיא ,ןקעלפ ןזיװַאּב ךיז ןּכָאה רעמינּפ
 םימ רעּנָא ,טציירעצ יז טָאה עדער םלוַאּפ .ןעקנופ ענירג עטלַאק
 יד יז טָאה ,יישּפָא ןפודעגסױרַא ןליװ ןגעק טָאה פָאװ ,הוּכ ריא
 יד ןפירעגּפָארַא טָאה לָאֿכָאֿכ רעד ,ןטלַאהעגנייא טײקטפַארּבעגפױא
 רעטנוא זיא סָאװ ,םָאד טקעלּפטנַא טכייל ןוא טײקנטלַאהעגניא

 ןוא תויעה ענדָאמ טימ טעשטּפעשעג ךיז ןּבָאה יז .ןעוועג ריא
 יז רַאפ קיטסַאה וצ טגעװַאּב ךיז

 ןוא ןעיורפ טריפדַאפ ריא ,ןענָאיּפש םיוא טעװעדָאה ריא --
 ןוא ֿנגַא ןופ עגַאל רעד ןיא ןשטנעמ םער טלעשש ריא ,ךַאלריימ:
 ,תוגירה ע:ַאלרעקלעפנשיװצ ...ןפנַארּב טימ םיא טמסרַאפ ריא ,ןעלזג:
 ָאר טָא -- טייקדליװ ןוא םײקנסַאלעגסוא .,ןגיל רעכַאלשטנעמלַא
 !רוטליק ַאזַא ןופ םיאנוש ןענייז רימ ,ָאי ! רוטלוק רעיא זיא

 יד ןוא רעקׂשטיטלַא רעד סיואז טיירש --: ךייא | טעיפ --
 טימ ,טיור ןצנַאגניא ,וָאליָאמַאס רעּבָא .םיא ךיז טלסיירמ עּבמָאג
 : ךיוא טיירש ,ןגוא יד ן'א ץנַאלג ַא

 םָאװ ,רומלוק ערעדנַא ,ענעי ןטכַא ןוא ןצעש רימ רעּבָא --
 -עג עגושמ ,טלױפרַאפ םעמרוט יד ןיא ריא טָאה רעפעש עריא
 ,..םֿכַאמ;

 .ןיױַאמ רָאדָאיפ ...! טרָאװ םָאד וצ םעניֿפ --
 .טימ ךיז טלָאװ לֶא ןַא יװ ,ךיז טלעטש ןיזַאמ רעני לק רעדה

 :רע טגָאז ם טש רעטקַאהעגּפָא ןַא טימ ןוא ,טקורעגכױרַא לָאמַא:
 -ַאפ ןיוׁש ך מ טָאה ריא -- סי זֿכ ...! רעש ךיא ...ךיא --

 ...טמשמ
 ןּבילּב םינּפ ןייז ףיוא ,ךיילּב טרעֹװ - ,ךיז טקיטשרַאפ רע

 :םייא רע טיירש ,טנַאה יד קידנקערטשפיוא ,,ןוא ןגיוא יד זיולב
 טינ ך'מ טלָאז ריא ןיהואוו ...! טרָאװנרע ןיימ ףיוא -- ךיא --

 .רַא קידנ;טש לעװ ,ךיז ןרעקמוא ,ןפי לשנַא ךיא לעװ -- ןקישרַאפ
 .טרָאװ-ןרע ןיימ ףוא .ןּבעל ץנַאג א ...ןמע3-

 רעצנַאג רעד ןיא .ךיז טקסוערַאפ ןוא טסוה ַא ךיוה טוט זָאזיפ
 טּבױה םָאװ ,גניגע-פיוא ןופ עילַאװֿכ רעד רעשנוא ךיז םיִג םלועי



 םעּפע .טקיטשרַאפ ןוא ענדָאמ טעשזדוה ןוא רעכעה ץלַא ףיוא ךיז
 ןטֿכַארטַאּב ןעמרַאדנַאשז יד .קירעזייה טסוה ץימע ,,טנייװ יורפ ַא
 . וײּב - םלוע םעד ,גנורעדנואוורַאפ רעּפמעמ ַא טימ עטּפשמעג יד
 :םיטש רעניד ַא ףיוא םיירש ןקז רעד ,ךיז ןעלקַאש רעטכיר יד

 ! ןַאװיא וועפוג --
 .ןדייר טינ לױװֿכ --
 .וועפוג יליפַאװ --
 ,ןדייר םינ ליפ --
 ! רָאדָאיפ ןיקוּכ --
 ,ןוא גנוי דעמילּבעגּפָא ,רעֿכַאלהנָאלב ַא ךיז טלעטש רעווש

 :םַאוגנַאל רע טגָאז ,ּפָאק ןטימ  קירנעלקָאש
 רערעווש ַא שטנעמ ַא ןיּב ךיא ...טמעשעג ךיז טלָאװ ריא --

 ..1ןיא רֶׁשֹוי סָאװ ,ךיא ייטשרעפ ךָאד ןוא
 ןגױװשטנַא טרעװ ןוא פָאק ןופ רעֿכעה טנַאה יד ףיוא טּכוד רע

 טקוקעגוצ סָאװ וצ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןגיױא עטֿפַאמרַאפ-בלַאה טימ
 .ןמייוו | ןופ

 ןקז רעד טשַאררעּניא ןוא טציירעצ סיוא יירש -- ?סָאװ --
 .לעטָאפ ןיא ּפָא ךיז טנעל ןוא

 ...ךייא נא --
 ךיז טָאדימ .קנַאּב ןפיוא ּפָארַא טערַאמֿפ-ַאפ ךיז טוָאל ןיקוּב

 סעּפע ,רעטרעװ ערעשסניפ ענייז ןיא טײקיטֿכיװ עקיזירַא טריּפשעג
 ןוא טליפרעד סע ןּבָאה עלַא .סעװיאַאנ ןוא סקידרסומ-קירעיורט:
 ,טרַאװעג ןטלָאװ ייז יװ ,שרעהענוצ ךיז ןּבָאה רעטכיר יד וליפַא
 .רעטרעװ יד יװ ,רערָאלק ןייז לָאז סָאװ ,גנַאלקּפָא ןַא ןרעהרעד וצ
 ,ןרָאװעג טרעװילגרַאפ ץלַא ןיא םלוע ןרַאפ קנעּב יד ףיוא ןוא
 טָאה ךָאנרעד .ןטפולרעדניא טרעמיצעג טָאה ןייוועג ליטש ַא רָאנ
 ,ןָאמעג לֿכײמש ַא ,ןעלסקַא יד טימ ןָאמעג יצַא רָארוקָארּפ רעד
 ןוא ,טסוה ַא טגנַאלרעד ךיוה טָאה "דנַאטשלדַא ןופ רעריפ , רעד
 יםיוא ,ןעיידעלמרומ ןרָאװעג ןריוּבעג זיײװֿכַאלמיּב ןענייז רעדיװ
 | .לַאז ןרעּביא ךיז קידנעלגנעלש טגערעג

 :טגערפ ןוא ןווָאז וצ ןייא ךיז טניוּב רעמומ יד
 ? ןדייר ןלעװ רעטכיר יד --
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 םעד ןייז עידומ רָאנ טעװ עמ ...טקידנעעג ץלַא . ןיוש -
 ...ןיד?קספ

 י טינרָאג רעמ -- 

 .טינ םיא יז טּבױלג
 טסיוטש ,קנַאּב רעד ףיוא קיאורמוא ךיז טערָאּפ .ַאװָאליָאמַאס

 :ןַאמ םוצ ליטש טוער ןוא עציילפ ןיא ןגיוננלע ןטימ רעטומ יד
 ?ןייז טלָאמעג סע ןעק 1סנױזַא סע זיא יװ --
 | ...ןעק'ס זַא ,ךָאד טסעז --
 ..?ןעשירג ,ןעמוק םיא שעװ עשו סָאװ --
 ...םָא ךיז עּפעשט ...גייווש --
 יעצ ,טרָא ןופ םטקורעגּפָארַא םעּפע ךיז טליפ ןעמעלַא ןיא

 עטדנעלּברַאפ יד טימ ןעלטניּפ ןשטנעמ יד ,סנגָאלשעצ ,סטרעטש
 רַאפ ךיז טלָאװ ס יװ ,רָאפ טמוק ס סָאװ ,קידנעײטשרַאפ טינ ,ןגיוא
 טינ טימ ,ןעמרָאּפ ערָאלק טינ ןיא ,סלעה םעּפע ןדנוצעגנָא יז
 -מימ ,רעֿפַאלקערש ַא טימ רעּבָא ,גנוטידַאּב רעכַאלדנעטשרַאּפ ןייק
 סָאװ ,עסיורג םָאד קידנעײטשרַאפ םינ ןוא .טפַארק רעקידנמייר
 שינעליײא ןיא ןשטנעמ יד ןּבָאה ,טקעלּפטנַא גנולצולפ ךיז טָאד
 ?רַאפ ,טלַאלטײר ,םניילק ףיוא ליפעג םעיינ יז רַאפ םעד טלקערּכעצ
 ןוא טרעטשעג טינרָאג ךיז טָאה ןיקוּב רערעטלע רעד .ֿכַאלדנעטש
 | :טעשטּפעשעג ךיוד

 רָארוקָארּפ רעד ? ןדייר טינ ןעמ טזָאל טָאװרַאפ ...טּכיולרע -
 ..?ליװ רע ליפיװ ןוא סָאװ ןדייר גע'כ

 יד טימ קידנֿכַאמ ,ןוא רעטמַאַאּב ַא- טייטש קנעּב יד יב
 :לוק ןּנלַאה ןפיוא רע טדער ,ןשטנעמ יד וצ טנעד

 ...רעלימש  ...רעליטש --
 סּבייװ רעד רעטניה ןוא ןטניה ףיוא ּפֶא ךיז טנעל וװָאלוָאמַאס

 : רעטרעװ עשקַאהענּפָא  קידנפרַאװױרַא . ,רע טעשזדוה עציילפ
 -םיוא עשז-זָאל ...ןגָאז רימָאל קידליש ןענייז יז ...םיוועג --

 !ןסיװ סע ליװ ךיא ..?ץלַא ןגעג ?ײז ןעיײג םָאװ ןגעג ! ןרעלק
 ירַאמ ליװֿפ ? תמא רעד זיא ואו ...ןירעד םערעטניא ןיימ ּבָאד ךיא
 ! ןרייר טזָאל ,..ןייטש
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 .רעטמַאַאּב רעד רעגניפ ןטימ  םיא טָארד -- ! רעליטש --
 .ּםָאק ןטימ טערַאמרַאפ טלקָאש  ווָאזיס
 רעטכיר יד ןופ ּפָא טינ ךיז טסייר ןוא טקוק רעטומ יד ןוא

 רענייא קידנדיר ,טגערעגפיוא רעמ ץילַא ןרעװ ייז -- טעז ןוא
 - ףעיײז ןופ גנַאלק רעד ,ןעמיטש עֿכַאלטיײד-טינ טימ ןרעהנַא ןטימ
 שמור ןוא םינּפ ריא טרירַאּב ,דעקישטילג ןוא רעטלַאק ַא ,ןדייר
 ,ןֿכַאלקנערקַא ,ןקַאּב יד ןיא רעטיצ ַא גנורירוצ ןייז טימ  טױרַא
 ןרייר יז זַא ,ץלַא ךיז טֿכוד רעטומ רעד .ליומ ןיא םעט ןקידלקע
 ,ןקרַאמש ןנעװ ,רעּפרעק םמירֿבה ענייז ןוא םנוז ריא ןגעװ עלַא
 ןענייז סָאװ ,ןעגנוי יד ןופ דעדילג ןוא ןלוקמומ ,רעּפרעק ןטעקַאנ
 רעּפרעק רעד טָא .טּפַארק רעקידענעל ,טולּב רעסייה טימ  קופ
 ,טיילעמירא ןופ האנק עקיטכעמנָא ,עטונ-טינ ַא יז ןיא ןָא שדניצ
 -ָאמשט יז .עקנַארק ןוא עטרעצעגמיוא ןופ טייקענהעשז עק םעלק א
 ןענייז סָאװ ,סרעּפרעק יד טָא ןעװעלַאשז ןוא ןּפיל יד טימ ןעק
 טציא ,ןפַאש ןוא ןּבָאה האנה ,ןרעֿכײרַאב ןוא ןטעּברַא וצ קיאעפ
 ,ןּבעל ןופ ץַאזמוא ןכַאלכַאא םנופ סױרַא םרעּפרעק יד ןעיײג
 ןשרעהַאּב וצ טײקלַאלגימ יד קעװַא ןגָאהט ,םיא ןופ ּפָא ךיז ןגָאז
 ןפור רעּבירעד ןוא .יז ןסערפפיוא ,טֿפַארק רעייז ןצונסיוא  ,ייז
 זיא סָאװ ,גנוגערפיוא ןַא רעטֿפיר עמלַא יד ייּב םיױרַא ןעגנוי יד
 -ענּפָא ןַא ןופ גנונערפיוא יד יװ ,המקנ ןוא האנק ןופ טציירעצ
 חוּכ ןייק םינ ןיוש טָאה ןוא ןסע שירפ שעז םָאװ ,היח רעטֿפַאװש
 טימ ןקישעווצנָא ךיז טייקיאעפ יד ןרָאלרַאפ םָאה ,ןּפַאֿפ וצ םע
 ,טמעלקרַאפ שעיָאװ ,ךַאלקנערק טעשטרונ ןוא טפַארק רעדמערפ
 .םײקטַאז ןופ לַאװק) רעד ריא ןופ) קעװַא טייג'פ יװ ,קידנעעז

 ערעלעה ַא ץלַא ןָא טמענ קנַארעג רענדָאמ ןוא רעּבָארג רעה טָא
 .רעטכיר יד טֿפַארטַאּב רעמומ יד רעמַאזקרעמפיוא סָאװ + ,םרָאפ
 טייקעגרעשז עטנערעגפיוא יד טיג ןגרָאנרַאפ ייז זַא ,ךיז טכוד ריא
 טנעקעג לָאמַא ןּבָאה סָאװ ,עקירעגנוה ןופ טיוקזייּב עקיטכעמנָא ןוא
 רעּפרעק סנוז םעד סָאװ ,רעטומ ַא ןוא יורפ ַא ,ריא .ןסערפמיוא ליפ
 ןיא ריא ,המשנ טפור'מ סָאװ ,סָאד יװ ,רעדעייט ךָאד קידנעטש זיא
 ,ןגיוא ענעשָאלעגסױא עקיּפעלק יר טֶא יװ ,ןעזוצוצ ךַאלקערש

 ןּנייר ,טנעה ,םעצייקפ ,טסורג ןייז ןפַאט ,םינּפ ןייז רעּביא ןֿכירק
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 םײקֿפַאלגעמ יד טֿכוװעג ןטלָאװ ייז יװ ,טױה רעסייה רעד ןָא ךיז
 ןיא טולּב פָאד ןעמירַאװנָא ןוא ןענערּברעדנַאנופ ךיז ,ןרעקַאלפוצפיוא
 עטױש-ּבלַאה ןופ ןעלקסומ עטצינעגּפָא יד ןיא ,ןרערָא עטנקירטרַאפ יד
 ןֿכָאמש יד קנַאד ַא טּבעלענּפָא לסיּב ַא טציא ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ןּבָאה ייז ןללעװ ,ןּבעל ןגנוי םוצ האנק ןוא טייקענדעשז ןופ
 ריא ...ןײלַא ךיז ייּב ןעמענוצ ןוא ןטּפשמרַאפ טפרַאדַאּב טציא
 -ציק םענעגנַאמוא ,עטֿפיפ יד טֶא טליפ ןוז רעד זַא ,ךיז טֿכוד
 .ריא ףיוא רע טקוק ,קידנרעטיצ ,ןוא ןעגנורירַאּב עקידנעל

 ןוא קיאור ןײרַא םינּפ ןיא רעטומ רעד טקוקעג טָאה לװַאּפ
 *עג זייוװנטייצ .ןגיוא עטײעטַאמרַאפ סָאװטע ענייז טימ  ךַאלדניירפ
 .טלֿכײמשעג ,ּםָאק ןטימ ריא וצ טלקָאש

 יװ ןוא לֿכײטש רעד דיא וצ טדערעג טָאה ! ןייז יירפ ןֿכיגניא --
 ,גנורירַאּב רעֿכײװ ןייז טימ ץרַאה םרעטומ רעד טעלגעג

 טָאמַאטימ עלַא טלעטשעג רעטֿכיר יד ךיז ןּכָאה לָאמַאטימ
 .םיפ יד ףױא טלעטשעג ךיוא קידנליװ טינ ךיז טָאה רעטומ יד

 .וָאזימ  טגָאז -- ! קעװַא --
 .רעטומ יד טנערמ!--? ןידפקמּפ ןֿכָאנ -- |
 . ,..ָאי ==

 רעּפרעק םעד ,לָאמַאטימ ךיז טייגוצ טייקטגנערטשעגנָא ריא
 רעטיצ ַא טוט םעדּ ַא ,טײקֿכַאװש עדימ עטקיטשרַאפ ַא םורַא טמענ
 ליפעג רערעװש רעד .סייוש ַא םױרַא טגָאלש ןרעטש ןפיוא ןוא
 ןצרַאה ןיא ןיירַא  ךיז טסייר גנוגידיילַאּב ןוא גנושױטנַא  ןופ
 רעטכיר יד וצ גנוטלַארַאפ ןופ ליפעגַא ןיא לגלוגמ ךיג טרעװ
 טריּפשרעד יז .המשנ רעד ףיױא טקירד סָאװ ,טכירעג םוצ ןוא
 טנַאה רעד טימ קרַאטש ריפ ַא טוט ,ןעמערּב יד ןיא גָאטײװ ַא

 עטּפשמעג יד ןופ םיֿכורק יד -- םוא ךיז שקוק ,ןרעמש ןרעגיא
 ןופ שיורעג ןטימ לופ טרעװ לָאז רעד ,םעטַארג יד וצ וצ ןעײג
 טנַאה ןייז ףייטש טקירד ,ןעלװַאּפ וצ וצ ךיוא יז טייג .ךערמשעג
 -נָאלּפ ,ריירפ ןיא גנוגידיילַאּב טימ קופ ,רעדנַאנופ ךיז טנייװ ןוא
 לװַאּפ .ןליפעג עקיטרַאנדיישהַאפ ןופ םָאַאֿכ ןיא ךיז  קידנרעט
 .ןוא ךיז טעמּפה לָאפָאֿכ רעד ,רעטרעװ עֿכַאלדניירפ ריא וצ םדער
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 ןופ יװ ,םייהניואוועג ןופ רעמ רעּבָא ,ןענייװ ןעיורפ/ עלַא = |
 ,ןטֿכירעגמוא ןַא טימ ןּבױטרַאפ לָאז םָאװ ,הרצ ןייק .שינעמעלק
 ןלַאפמָארַא ןעזעגמוא ןוא טרַאװרעמוא לָאז סָאװ ,ּפַאלק ןּפמעמ
 ןײזטסואוַאּב רעקירעורטַא ןעוועג זיאמ ,ןעוועג טיג זיא - ּפָאק ןפיוא
 ךיוא רעּבָא ,רעדניק יד טימ ןענעגעז וצ ךיז טייקיטיינ רעד ןופ
 סָאװ ,ןקורדנייא יד ןיא ןדָאװעג ןעגנַאגעצ ,ןעקנורטרַאפ זיא םָאד
 טקוקעג ןּבָאה סעמַאמ ןוא םעטַאט יד .ןפורעגסױרַא טָאה גָאט רעד
 יורטוצמוא רעד ןֿכלעװ ןיא ,ליפעג ןקידלּפענ ַא טימ רעדניק יד ףיוא
 ןעייטש יז זַא ,ןיזטסואזַאּב רעטניואוועגוצ רעד ,גרַאװגנוי רעד וצ
 , ןסָאנעגנעמַאװצ ענדָאמ ךיז םָאה ,העדנק יה ןופ רעכעה
 וצ יישּפָא וצ ןעװעג טנעָאנ ןיא סָאװ ,ליפעג רעדנַא ןַא טימ
 ףָאזמ יװ ,קנַאדעג רעקידתונשקע ,רעקירעױחט רעד ןוא יז
 זיא סָאװ ,טייקירעגיינ רעד ןָא שּפמעטענּפָא ךיז טָאה ,ןּבעל טציא
 טסיירד "זַא טדער סָאװ ,שנגי רעד ךרוד ןרָאװעג טקעװעגפיוא
 ןרעמעּב ,ןרעדנַא ןַא ןופ טײקֿכַאלגעמ רעד ןגעװ ארומ ןָא ןוא
 "מוא רעד ּבילוצ ןטלַאהעגניא יײז ןּבָאה ןליפעג יד .ןנעל
 ,ךסַאֹו טרטּפעג ייז ןּבָאה רעטרעװ ,ןקירדוצסיוא ייז טייקיאעפ
 רעד ןגעװ ,רעדיילק ןוא שעװ ,ןֿכַאז עטושּפ ןגעװ טדערע ג רעּבָא
 ּבילוצ ןציהעצ טינ ןוא טנוזעג םָאד ןעװענַאש וצ טייקימיונ
 - .עװטסלַאשטַאנ יד ןשייקיניילק/

 --! יז יא ,רימ יא --!טרעטַאמרַאפ ןרעװ ,רעדורּב ,עלַא --
 ...ייז יא ,רימ יא .ןוז םוצ וָאליָאמַאס טדער

 םעד ןייא טדער ,טנעה יד טימ קודנֿכַאמ ,רעדורּב םניקוּב ןוא = |
 .:רעדורּב ןרעגניי

 טָאד !גונעג !טינרָאג רעמ ןוא !רֶׂשֹוי רעד -- עקַאט טָא --
 .ןעמעננָא טינ יז ןענעק

 : טרעפטנע ןיקוּב רעגנוי רעד
 ...טַאהעג ביל ױזַא םיא ּבָאהֿכ ...לגיױפ ןיימ טיה --
 ...! ןייז ץנַאג ןיוש טעװ רע !םוא רָאנ ךיז רעק --
 ...ןָאמ וצ םָאװ טיג ןשרָאד ּבָאה'פ --
 טדער ןוא טנַאה רעד רַאפ קינעמילּפ םעד טלַאה ווָאזיס ןוא

 ; םַאזגנַאל
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 ...סָאד טס'יה ,וטסרָאפ ...רָאדָאיפ  ,ױזַא --
 ןפיוא ןייא סעּפע םיא טמיור ןוא ןייא .ךיז טגיוּב .ַאידעמ

 ,ךיוא טלֿכײמש טַאדלָאס-ךַאװ רעד .לפיימש ןטיישעג ַא טימ רעוא
 .ּפָא טצּבערג ןוא םינּפ ןגנערטש ַא רע טַֿאמ דלַאב רעּבָא

 םָאװ ,םינינע עקיּבלעז יד . ןופ ןעלװַאּפ טימ טדער רעטומ יד
 רעקילדנעצ ךיז ןּפוטש ןצרַאה ןיא ןוא ,טנוזעג ,רעדיילק -- ערעדנַא
 סָאר רעשנוא רעּבָא .םיא ןגעװ ,ךיז ןגעװ ,ןעשַאס ןגעװ ןנַארפ
 *רעביא ןופ ליפעג ַא רעדנַאנופ םַאזגנַאל ךיז טסקַאװ ןוא טגיל ץלַא
 ןלעפעג םיא קשה רעטגנערטשעגנָא ןַא ,ןוז םוצ עּביל ןופ םולפ
 טֿפַאלקערׂש ףיוא ךיז ןטכיר סָאד .ןצרַאה ןייז וצ טנעָאנ ןייז ,ןייז וצ
 םענעגנַאמוא ןַא ןױלּב ךיז ךָאנ קידנָאל| ,ןּברָאטשענּפָא יא
 טײזַא ןָא ץעגרע ןוא רעטכיר יד ןָא ךיז ןענָאמרער םייּב ןרעמיצ
 עג טרעװס יװ ,טליפ-עד טָאה יז .יײז ןגעװ קנַאדעג ןרעטפניפ ַא
 ןענַאטשרַאפ טינ סע טָאה ,ריירפ עקיטכיל עסיורגַא ריא ןיא ןרָאּב
 טימ טרער לָאכָאֿפ רעד יװ ,קידנעעז .טייהנגעלרַאפ ןיא ןעווע ג ןוא
 ,טײקַֿאלרנירפ רעמ טֿפױרּב רע זַא ,ק/הנעייטשרַאפ - ,ןעמעלַא
 , :םיא טימ ןדייר יז טמענ ,לוַאּפ יװ

 ! ןרָאװעג ןלעַפעג טינ רימ ןיא טֿפירעג סָאד -- |
 ןרַאּכקנַאד ַא טימ ;לָאֿפָאּכ דעד םיוא טיירש ?ָאקנעג ,סָאװרַאמ --

 ....ליופ טינ זיא ןוא לימ עטלַא ןַא -- לֿפײמש
 ?רַאפ טינ ןענעק ןשטנעמ ןוא ...ךַאלקערש יג זיאמ ןוא -- |

 .ןסָאלשטנַאמוא יז טגָאז --1 טכערעג טרָאפ זיא רעװ -- ןייטש
 :8 םיוא טיירש -- ! טלעוװרַאפ ךיז טָאה ךייא סָאװ ,ַאדַא --

 ..? תמא ןרַאמ ָאד ןעמ טּפׁשִמ עשז-ןיוש -- .יירד
 :לֿכיימש ַא טימ טגָאז ןוא ץפיז ַא טוט יז
 יװ ,-עַאלקערׂש .. ךַאלקערש זיאפ ,טניימעג ךָאד בָאה ךיא --

 ...ןיז שעװ תמא ןרַאפ טסנידסעטָאגַא ...רעטסיילק ןיא
 םימש טגָאז --!תמא םעד טניד עמ ואװ ,עמַאמ טסייוו וד --

 | .לזַאּפ השקּב טימ יװ ןוא
 .לָאֿכָאכ דעד וצ טיג --! זאו-שרעדנַא טיג ץעגרע ןוא --
 ! טייג טֿפירעג סָאד --
 ,רעטרע יד וצ קיטסַאה ךיז ןפרַאװ עלַא
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 טלעטשרַאפ םינּפ םעד ,שימ ןָא טרַאּפשעגנָא טנַאה ןייא םימ
 םימ ןענעייל וצ רעטכיר רערעטלע רעד ןָא טּכױה ,ריּפַאּפ ןטימ
 : םיטש:ןעניּב רעקידנעשזדוד-ךַאוושוַא

 .ךיז קידנרעהוצ  ,ווָאזיס  טגָאז --! ...ןיד-קסּפ רעד --
 ,רעניילק ַא .ןטלַא ןפיוא קידנקוק ,ןעייטש עלַא ,סיטש: טרעווס

 ,ןקעטש ןמימ סמַאוגײמעג סעּפע רע טָאה ,רעֿבײקג ,ףענעקורמ
 .םיא ףיוא ךיז קידנרַאּפשנָא ,טלַאה טנַאה עקידושעעזמוא ןַא ןללעוו
 .ּפָאק םעד ןפרָאװרַאפ -- יָאנטפָאלָאװ רעד ,ךיוא ןעייטש רעטֿכיר יד
 יעצ -- טנעדיזערּפ-טָאשש רעד ,ןקלַאּב ןיא קידנקוק ןוא ןטניה ףיוא
 - --דנַאמשלדַא ןופ רעריפ רעד ; ןצרַאה ןפיוא טנעה יד טגיילעגמיונ
 ןייז ,םינּפ ןקנַארק ןטימ רעטכיר רעד .דרָאּב יד .ךיז קידנטעלג
 ןוא .עטּפשמעג יד ףייא ןקוק רָארוקָארּפ רעד ןוא רבה רענערויעצ
 רעד טקוק ,ּפעק ערעִייז רעּביא ,דליּב ןופ ,רעטכיר יד רעטניה ןופ
 םיא וצ טלָאװס יװ ,םינּפ ןסייוו ַא שימ ,רידנומ ןטיהַא ןיא ,רַאצ
 סעּפע םורַא טֿפירק םינּפ ןייז רעּביא ןוא ,טַאהעג טיג תוכיש ןייק
 .טּבעװניּפש קיטש ַא ךיז טלסיירטס  רעדָא גילפ ַא

 ,ףוס ַא ,ונ -- .ווָאזיס רעטכיײל ּפָא טצפיז -}! גנוקישרַאפ --
 ..נרעטומ ,השקשנ !עגרָאטַאק -- טדערעג טָאה'מ ! ןעקנַאד וצ טָאג

 ,..1 טינרָאג יא סָאד
 .םיטש רעדימ ַא טימ יז טרעפטנע -- ...טסואוועג ךָאד גָאהיֿפ --
 יז ןעק רעװ ,םירָאװ ..,!רעֿכיז ןיוש זיא טציא ...ךָאד --

 טלַאהמ עֿכלעװ ,עטּפשמרַאמ יד וצ םוא ךיז שרעק רע --? ןסיװ
 :ךיוה טגָאז ןוא ןריפסורַא ןיא ןיוש

 ! ןפלעה טָאג ךייא לָאז ..,עלַא ןוא ! רָאדָאיפ , ןעזרעדיוו םוצ --
 ןוא ןוז םוצ ּפָאק ןטימ טייהרעקידעגייווש טלקָאש רעמומ יד

 טזָאלרעד ןסיװעג סָאד רעּבָא ,ןענייװ ריא ךיז טליוופ .ןעמעלַא וצ
 ,טיג

 אצל |

 ןיא סָאװ ,ךיז טרעדנואורַאפ ןוא טֿכירעג ןופ םיױרַא זיא יז
 ןוא ןסַאג יד ףיוא ןענערב ןענרעטמַאל ,טֿכַאנ ןיוׁש ןיא טָאטש
 ,ןשטנעמ סעקּסורג טיירדעג ךד ןנָאה טכירעג םורַא .קמיה ןיא ןרעטש
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 שעג ןּבָאה'ס ,יינש רעד טקַאנקעג טָאה טפול רעקיטכָארּפ רעד ןיא
 שטנעמ ַא .ערעדנַא יד רענייא קידנקַאהרעביא ,ןעמיטש עגנוי ןעגנולל
 ןײרַא םינּפ ןיא ןוָאװפ ןָאטעג קוק ַא טָאה ןָאשיּפַאק ןעױרגַא ןיא
 : קיטסַאה טגערפע ג ןוא

 ? ןיד-קמפ םעד ריא טסייו רשפא --
 ,גנוקישרַאפ --
 ? ןעמעלַא --
 ! ןעמעלַא --
 ! קנַאד ַא --
 .םָא טייג רע ןוא
 ...ךָאנ ךיז טגערפ עמ -- .ווָאזיס טגָאז -- ? טסעז --
 - ףַאלדיימ ןוא םירוהּב ןעצ ןַאמ ַא םורַא יז ןעלגניר .לָאמַאמימ

 ןעיצ סָאװ ,ןעיירשעגסיוא ןטיש וצ קיטסַאה ןָא ךיז ןּביוהיפ  ןוא
 טנערפ עמ .ּפָא ךיז ןלעטש  וָאזיס ןוא רעטומ יד .עקימורַא וצ
 ,עטּפשמעג יד טריפעגפיוא ךיז ןּבָאה יװ ,ןיד-קפפ ןפיוא ךָאנ ךיז
 טָאה ןגַארפ עלַא ןיא ןוא -- ,סָאװ ןגעװ ,םעדער ןטלַאהעג טָאה רעװ
 -- טייקירעגיינ רענדעשז ןופ עטָאנ עקיבלעזיד ןוא ןייא ןעגנולקעג
 =נדירפוצ יז קשוה םעד טקעװעג יז טָאה עקיצרַאה ןוא עכייה ַא
 ,ןלעמשוצ

 / טָאה -!רעטומ סוָאסַאלװ ןלװַאּפ ךָאד זיא סָאד !םירֿבכח --
 ,לָאמַאטימ טינ םנה ,קיטסַאה ןוא ןָאטעג יירשעג ַא ליטש  ץימע
 .ןרָאװעג ןגיװשטנַא עלַא יז ןענייז

 !טנַאה רעיא ןקירד וצ רימ טּביולרע --
 סרעטומ רעד טקיררעגפיונעצ טָאה טנַאה עקרַאשש ַא םנצימע

 : ןדייר ןעמונעג טגערעגפייא טָאה רעצימע ,רעגניפ
 וניא רַאפ טומ ןופ רעטסומ ַא רַאפ ןעניד טעװ ןוז רעיא --

 | 1 ...ןעמעלַא
 =נ לקַא ךיז טרעהרעד--! רעשעּברַא רעש סור רעד לָאז ןּבעל --

 .יירשעג רעקידעג
 !עיצוילָאװער יד לָאז ןּבעל --
 ,ןטרָאד ןוא ָאד ףיוא ןרעקַאלפ ,ךיז ןרעמ ,ןפקַאװ תולוק יד

 ,רעטומ רע טימ ןווָאזיפ וצ ךיז ןרַאּפש ,ןשטנעמ ןפיול םוטעמוא ןופ;
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 רעּבָא ,יײצילָאּפ ןופ ןפייפ יד רעדנַאנופ ךיז ןגָארט ןטפולרעדניא
 ןוא ,טֿפַאל רעטלַא רעד .תולוק יד שינ ןכליהרַאפ ןלערט ערעייז
 ,טלֿכײמש יז .םולח רעּבילַא יװ ,סיױא ץלַא סע טעז רעטומ רעד
 ריא ןקיטשרַאפ ןרערט עקיטכיל ,עטוג ,ךיז טגיונ טנעה יד טקירד
 ןיא ץרַאה םָאד רעּבָא ,טיקדימ ןופ ןרעטיצ םיפ יד ,זלַאה יד
 מָא םע טלגיּפש ,קידנּפַאזנייא ץֹלַא ןוא ,דיירפ טימ טקיטעזרעּביא
 ןוא .עדעזַא ןַא ןופ ךַאלפרעּבױא עקיטכיל יד יװ ,ןקורדנייא יד
 רערָאלקַא טימ טהערעג זעװרעג ץימע טָאה ריא ןּבעל טנעָאנ
 | | : םימש

 {שינור טָאד טסערפ סָאװ ,שינעעזרַאפ יד ! דניירפ ! םירֿבד --

 ,רעקימוהּתנָא| ריא ןיא ןעגנולשרַאפ רעדיװ טנייה טָאה ,קלָאמ
 ...ליומ רענדעשז

 ,וָאזיס טגָאז --1 ןייג רימָאל ,רעטומ ,ונ --
 ,ַאשַאס ןזיװָאּב ץעגרע ןופ ךיז טָאה טייצ רעקיבלעזרעדניא ןוא

 טּפעלשעגקעװַא קיטפַאה ןוא .םיִרָא ןרעטנוא רעטומ יד ןעמונעג
 :קידנדײר ,טַאג קע ןטיײװצ ןיא ךיז ךָאנ

 ...ןריטסערַא רעדָא ...ןגָאלש טעװמ  ,ןייז ןעקימ  ...טייג --
 | ?ריּביס ןייק ? גנוקישרַאפ ?סָאװ

 ...ָאי ,ָאי --

 רע .ךָאד ךיא םייװ ,ֿבנַא ?טדערעג ...רע טָאה יװ ןוא --
 ,עלַא יװ רעגנערטש ...עלַא יװ רעשושּפ ןוא דעקרַאטש ןעוועג זיא
 רעּבָא ,ץרַאה רעקידנלימ ַא םימ ,רעטרַאצ ַא זיא רע ?ָאי ,יאדװַא
 ןוא רערָאלק ,רעֿכײלגַא ןוא ...ןקעלּפטנַא וצ םע ךיז טמעש יע
 ...ץילַא ,ןַארַאפ ץלַא זיא םיא ןיא ,..ןײלַא תמא רעד יװ ,רעטסעפ
 =נּבָאה ארומ ...ןװיכּב ןײלַא ךיז רע טקירד ןֿכַאז ךמַא ןיא רעֶנָא
 ...ךָאד סײזװיֿכ ,ךַאז רעד ןעננערּב ןדָאש םע טעװ רעמָאט ,קיד

 ןקיאורַאּב עּביל ןופ רעטרעװ עריא ,ןעשטּפעש-ּבלַאה םייה ריא
 .תוהוּכ ענעלַאפעג עריא ףיא ןרעטנומ .,גנונערמיוא םרעמומ רעד

 טרַאצ ןוא ליטש י/ טגערמ ?םיא וצ ריא טרָאּפ ןעװ --
 .רעפרעק םוצ טנַאה ריא קקידנקירהוצ ,ןעשַאכ

 ןיימ ןעמענרעּביא לָאז סָאװ ,ןצימע ןעניפעג לעװֿכ רָאנ יװ --
 םרַאװ .ךיא -- .קילּב ןרעכיז ַא טימ לדיימ םָאד טרעפטנע -- ...טעּברַא
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 ןייק ךיוא תועמשמ ןעמ טעװ ךימ .ןיד-קמּפ ןפיוא ךיוא .ךָאד
 ,ןטרָאד ןצעזַאּב ךיז ליװֿכ זַא ,ןדלעמ ןַאד ךיא לעװ ...ריּביפ
 ..רע ואוו

 :םימש סווָאזיפ ךיז טגָארטרעד ןטניה ןופ
 טסייה ,זָאזיס ...1רימ ןופ םורעגַא רעּביא ןַאד םיא טיג --

 | ...רעמעפ םניזַאמ רָאדָאיפ ,םייװ רע ...פע
 יר םיוא טקערטש ,םוא ךיז טרעק ,ּפָאא ךיז טלעטש| עשַאכ

 : ,טנַאה
 ,ַארדנַאטקעלַא םייה'פ .ןעידעפ טימ טנַאקַאּב ןיב'פ --
 ?רעטָאפ ןלָאנ ןוא --

 :טרעפטנע ןוא םיא ףיוא קוק ַא טוט יז
 ,רעטָאפ ןייק טיג בָאה'ֿכ --
 ,.) סע טמייה ,ןּברָאטשעג --
 ןוא לריימ םָאד טנערעגפיוא טרעפטנע --!טּבעל רע ,,ןייג --

 טוײװַאּב ,ם'טש ריא ןיא טננילק טכַאלגנירדנ יא ,סק דתונשקע םעּפע
 .לַאשטַאנ יקפמעז,,ַא טציא ,ץירּפ ַא ןיא רע-- .םינּפ ריא ףיוא ךיז
 ...ייז טנָאלש ןוא ...םירעיוּפ יד שעֿבנגַאּב רע ,(* "קיג

 רעטקירדרעד ַא טימ ָאזימ ּפָא .ךיז טפור--! יו -- ...יױזַא --
 לריימ ןטימ סייז ייּב טייז קידנעייג ןוא עגרַא טגייווש רע .םיטש
 :רֶע טגָאז םירק רעד ןופ ריא ףיוא קינדקוק ןוא

 לָאמַא םיק ...םקניל ָאד ףרַאד ךיא !טנוזעג יז ,רעטומ ,וג --
 ,..ןליירפ ,ןעזרעדיװ םוצ ...ןעקנירט) יימ ,ךיז ןדיירפרוד ,ןײרַא
 ...ךַאז רעיא ,ךיז םײטשרַאפ ...! רעטָאפ םוצ ריא טייז גנערטש

 ?רעש ַא ,שטנעמ רעסואימ ַא זיא ןוז רעיא בוא ? טפייה םָאװ --
 / טיידש --? ןנָאז ךָאד םע ריא שעװ -- םיא ןופ טלקע ךייא ןוא ,רעֿכַאל
 .ַאׁשַאס ךַאלטּפַאשנדייל םיוא

 .ר;טלַא רעד ךילג טינ טדעפלנע --!טגָאזעג טקָאװֿכ -...ונ -
 רעד יװ ,רערעייט ךייא זיא טייקיטכערעג יד ,סע טמייה --

 | ...רעטָאמ רעד יװ ,רערעייט יז ןיא רימ ןוא ..,ןוז
 :ץמיזַא טימ טגָאז ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאש ,טלֿכײמש ווָאזיס

 ,ןויירקירעפרעד עכאלטע רעּביא הנוממ א ("
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 -- ןטלַאהס וא גנַאל טלָאז ריא 1 קנילפ םע טּפַאמ ריא 1 ונ--ונ --
 ...1ריא טגָאמרַאפ ןפיורג ַא גנַארד ַא ...עטלַא יח ןעמוקייּב ריא טעװ
 רעסעּב - ןשטנעמ וצ ןוא .,.סטוג סָאדלַא ךייא שטניװֿפ ,ןטוגַא
 וטסעװ !ַאנוָאלינ ,טנוװעג יז ...ןפלעה טָאג ךייא לָאז ,ונ ?א ,ןייז
 טינ .ערער ןייז ,סע טסייה ,טרעהעג ּבָאהיֿכ ,םיא גָאז -- ןעלוַאּפ ןעז
 ,רעּבָא ,ךַאלקערש ,וליפַא ןֿכַאז ערעדנַא ...ךַאלדנעטשרַאפ ץלַא
 ! קיטֿפיר ,םיא גָאװ

 ןפיוא דילָאס ךיז טעװערעקרַאפ ןוא לט'ה סָאד ּפָארַא טמענ רע
 .םַאג גָאר

 .ַאּב ,ַאשַאס טקרעמַאּב -- !םיוא:טוייו ,שטנעמ רעליואוו ַא --
 ,ןגיוא עמיורג ערוא ןופ קילּב ןקידנעלֿכימש ןטימ םיא קידנטיילג

 רעֿכײװ םינּפ ריא זיא טנייה וַא ,רעטומ רעד םיוא ךיז טֿכוד
 .דימּת יװ ,רעמעּכ ןוא

 ענייא ףייטש ,ןַאװיד ןמיוא טצעזעג ךיז יז ןּבָאה םייהרעדניא
 טָאה ,טייקל'טש רעד ןיא ךיז קידנעהורּפָא ,ןוא ; דערעדנַא רעד וצ
 .ןעלװַאּפ וצ העיסנ סעשַאס ןגעװ ןרייר ןעמונעג רעדיװ רעטומ יד
 -/ג לדיימ :ָאד טָאה ,ןעמערּב עטל דעג יד ןּביוהעגפוא טרעלקיַאפ
 רעּביא ,ןגיוא עטמיורטרַאפ ,עסיורג טימ טייקטייװ רעד ןיא טקוק
 .גנוטכַאּבָאַאּב עקיאור ַא ןמָאגעגרעדנַאנפ ךד טָאה םינּפ ןֿכילּב ריא

 לעװ -- ןרעװ ןדָאּבעג ךייא ייּב ןלעװ רעדניק זַא ,ךָאנרעד --
 ךיז ןלעװ רימ ןוא .ןעװעדָאה ייז לעװ ,ךייא וצ ןרָאפוצ ןעמוק ךיא
 ,ןעניפעג ַאשַאפ שעװ טעּברַא ...ָאד יװ ,רעגרע טינ ןשרָאד ןּבעל
 ...ענעדלָאג רע טנָאמרַאפ טנעה

 : טגערפ ןוא קילּב ןקידנשרָאפ ַא ריא ףיוא טפרַאװ ַאשַאס
 ? םיא ךָאנ ךיילג טציא ןרָאפ טינ ןעד ךיז טליװ ךייא --
 :ץיפיז ַא טימ טרעפטנע רעטומ יד

 ףרַאד רעמָאט , ןרעמש רָאנ םיא לעװװֿכ ? ךימ רע ףדַאד םָאװ ---= =
 .ןעװעג םיּכסמ טינ ייס:יו?ייס טלָאװ רע ןוא ...ןפױלטנַא ןעמ

 ,פָאק ןטימ טלְקָאשו ַאשַאמ
 ...ןייז םיּכממ טינ טרע --
 רעטומ יד וצ טיג -- ! ךָאז דעד ייב ךָאד ,ךיא ןיּב םעדרעפיוא --

 | .ץלָאטש ןטכייל ַא טימ
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 ,..םוג ןיא סָאד -- ַאשַאס טרעלקרַאפ ּפָא ךיז טפור -- !ָאי --
 ךיז ןופ סָאװ טלָאװ יז יװ ,רעטיצ ַא יז טוט לָאמַאטימ ןוא

 :ליטש ןוא טוׁשּפ ןדייר טמענ ןוא ןפרָאװעגּפָארַא
 ...רעכיז ,ןײגקעװַא טרע .טינ ןטרָאד רע טעװ ןייז --
 ...1רעמָאט ,דניק ַא ןוא .,.?ריא עשז יװ ןוא --
 םימ ךיז ףרַאד רע .ןעז ןייש רימ ןלעװ ןטרָאד .טיג םיײװֿפ --

 ויא ענר רעדעי ןיא .ןרעטש טינ םיא לעװ ךיא ,ןענעֿכער טיג רימ
 רעװש ןייז טעװ רימ  ,םיײװֿפ ...רֿבח ןייז ןיּב ךיא ,יירפ רע
 -ַאּב ןיוש .ךיז לעװֿפ ,ךיז טײטשרַאפ רָאנ ,םיא טימ ןדייש וצ ךיז
 ...ןייג ,ןרעטש טינ םיא לעװֿכ ...ןשרעה

 יװ ,יױװזַא ןָאמ ןצ קיאעפ ןיא ַאשַאס זַא ,טלימ רעטומ יד
 םורַא יז טמענ יז ,לדיימ ןפיוא תונמחר ַא ריא זיאפ ןוא ,טדער יז
 . : טגָאז ןוא

 | ! ןייז ךייא שעװ רעש ,עניימ עקניּביל --
 ןצנַאג ןטימ ריא וצ וצ ךיז טקירד ,ךייװ טלכימש ַאשַאס

 םינּפ רער ןוא רעכיז רעּבָא ,ליטש טגנילק םיטש ריא ,רעּפרעל
 ,ךיז טלטױררַאפ

 ,ןעניימ טינ טּפיַאד ריא רעּבָא ...וציעד טייװ ךָאנ זיאס --
 סָאװ ףיוא ,סײװֿפ ,וש5 סָאװ ,סײװֿכ ...ָאטינ ָאד זיא תונּנרק ןייק
 טוג ןייז טעװ םיא ּכיוא ,ךַאלקילג ןייז לעװֿכ ...ןטכיר ךיז ףרַאד'כ
 ןייז ןרעסערגרַאפ וצ זיא גנַאלרַאפ ןיימ ,עּכַאגפױא ןיימ ,רימ טימ
 ּבָאהֿכ !ךמַא ...רָאנ ןעק 5 לפיװ ,קילג קיפיזַא םיא ןּבעג ,עיגרענע
 ןשיוט ךיז ןלעװ רימ !םייװֿכ ...ךיוא ךימ רע ןוא ...ּביל רעייז םיא
 סָאװ ,ץלַא טימ ןרעדנַא םעד רענייא ןרעכײרַאּב ,ןליפעג יד טימ
 רימ ןלעװ ,קיטיונ ןייז טעװס בוא ,ןוא ,תֹוחוּכ ערעזנוא ןיא
 ,..דניירפ יװ ,ןײגרעדנַאנופ ךיז

 : םַאזגנַאל רעטומ יד טרעפטנע לֿפײמש ןכַאלקילגַא טימ
 ךיוא ךימ ןעמ'ט ,רשפא ןוא ...ךייא וצ ןעמוק לעװֿכ --

 | ...ןקישרַאמ
 קער וצ ענייא טקירדעגוצ טסעפ ,עדייּב יז ןגייווש גנַאל ןוא

 שעננַא ,ליטש ןיאס ,ןשטנעמ ןטּבילעג ןגעװ ןרעלק ןוא רערערנַא
 ,םירַאװ ןוא קירעיורט-סעג
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 טמענ ןוא םיױא ךיז טוט ,רעטרעטַאמרַאפ ַא ,יַאלָאקג טמוקס
 י : קיטסַאה ןדייר

 ןופ !רענייּב עצנַאג טימ ּפָא ךיִז טגָארט ,ַאקנעשַאס ,ונ --
 .ןפָא ױזַא ןוא ןענָאיּפש ייװצ ךָאנ רימ ןריצַאּפש ןָא ירפרעדניא
 ...ליפעגרָאפ ַאזַא ּבָאהיֿכ ...טסערַא טימ טקעמש'ס זַא ,ןגרָאּברַאס
 ,עדער סלוַאּפ ךיא גָאה שא ,ֿבגָא ...ןפָארמעג ץעגרע טָאה סעּפע
 .חויל וצ קעװַא םע טגָארט ...ןקורד וצ יז ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיאמ
 ,טײערעג טוג טָאה לװַאּפ ...רעכיג ןטעּברַא לָאז יז ,טעב ,ןעלימ
 מא ,רָאנ טרַאװ ..ַאשַאס ,םענָאיּפש רַאפ ךיז טוה ...ַאנוָאלינ
 ...לשמל ,ןענַאװיא רַאפ ...ךיוא טלַאהַאּב ךַאלדיּפַאּפ יד

 ,ןוא טנעה ענעריורפרַאפ יד קרַאטש ךיז רע טּבייר ,קידנדייר
 =טסעק יד ןקורפורַא שינעליַא ןיא רע טמענ ,שיט םוצ קידנעייגוצ
 טגיילעגּפָא ערעדנַא  ,ןסירעג עקינייא . ,ןריּפַאּפ ןעמענמירַא  ,ךַאל
 ,טרעּבױשעצ ןוא טעגאדרַאפ ,טײזַא ןָא

 טיפיוו טָא ןוא טמַארעגסױא ץלַא םע ךיא ּבָאה גגַאל יװ --
 ,ַאנוָאלינ ,טסייװ ריא !לווייט םוצ ...ןּבילקעגנָא רעדיװ ךיז טָאה'כ
 ןקיטלענ וצ םינ ןעװעג רעמעּב ךױא רשפא טקָאװ ךייא רַאפ
 ןוא ,קיטעמוא ץנַאג ןיא קיזומ רעד טָא ייּב ןייזייּב ?ַא ,םייהרעדניא
 ןרָאפ רָאג טפרַאד ריא ןוא ...ןצעזניירַא ךיוא ךייא ךָאנ ןענעק יז
 ...ערער םלװַאּפ םימ ןיהַא ןוא רעהַא
 ,ןייז ןעקיפ ןוא -- .רעטומ יד טגָאז --1 ךימ ייז ןפרַאד סָאװ ,וג = =
 | ...תועט ַא ךָאנ טָאה ריא

 :רעֿכיז יַאלָאקינ טנָאז ןגױא יד רַאפ טנַאה רעד טימ קידנֿכָאפ
 טנעקעג ריא טלָאװ ,ךָאנ וצרעד ...וצרעד ׁשֹוח ַא גָאה'כ --

 ...אמח ןופ רעפעּב ךיז טרעטייוורעד לא ,ןעלימדויל ןפלעה
 עדער םנוז םעד ןקורד ןיא לײטנָא ןעמענ וצ טײקֿכַאלגימ יד

 : טרעפטנע יז ןוא םענעגנָא רֹוא זיא
 ךיא גָאה אדומ ןייק--רעּבָא ...קעװַא  ךיא יג -- ױזַא בוא --

 | ,.,,סינ
 רעליטש ַא םימ רעֿפיז יז טגָאז ןײלַא ךיז רַאפ טכירעגמוא ןוא

 : םימש
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 קנַאדַא ...טינ ארומ ןי ק .ךַאזגייק דַאפ ןיוש ךיא נָאה טציא --
 ...ןיוש ךָאד .ךיא סיי טציא !ינעטָאג ,ריד

 ןקיא'ר ַא םינּפ ריא ףיוא סױרַא טפור ,סייװ יז סָאװ ,כָאד ןוא
 | ,לֿכײמש

 ףיוא קידנקוק טינ ,יאלָאקינ סיוא טיירש --! טנֿכיצעגמױא ---
 ןוא ןַאדָאמעשט ןיימ ןיא ואוו ,רימ טגָאז ריא -- סָאװ:טָא-- .ריא
 -עּבױר ערעייא ןיא טּפַאכעגניירַא ץולַא ָאד טָאה ריא ...שעװ עניימ
 ןקיטלעװעג וצ יידפ טײקֿפַאלגימ ןייק טינרָאג ּבָאהיֿכ ןוא ,טנעה עשיר
 ,ןייז ןיֿפמ םיואֿפרוד ךיז לעװֿכ ...םישנגייא ךַאלנעזרעּפ ןיימ רעּביא
 ..ןשַא-רעּביא םענעגנַאמוא יז טעװ סָאד

 ,ריּפַאּפ ךַאלקישש ןוװיױא ןיא טייהרעקידעגייװש טגערּב ַאשַא
 ׁשַא יד רעדנַאנופ טוג יז טשימ טנערּברַאפ ןרעװ יז זַא ןוא

 קידנקער:שס וא ,יַאלָאקיג טנָאז -- 1 קעװַא שייג ,ַאשַאס ,ר'א --
 ךימ ןעורַאפ וצ טינ טפעגרַאפ ! ןעזרעדיװ םוצ -- .טנַאה יד ריא
 ...סטנַאטערעטניא ,סעייג סעּפע ןעגיישרע טעװס בוא ,רעֿפיּב טימ
 ...קיטֿפױרָאפ טייז !רֿכה רערעייט ,ןעזרעדיװ םוצ ,ונ

 .ַאשַאס טגערפ --1גנַאל ףיוא טנֿכער ריא --
 ףיוא סעּפע ךיא ּבָאה ...תועמשמ !ייז םייװ לויט רעד --

 -וצכָאנ רערעװש זיא ןעייװצ ?ַא ,ןעמַאוצ טייג ,ַאנווָאליג ...ךיז
 - ?טוג ...ןריּפש

 ײז ...ןָא ךיז ךיא ומ דלַאּב--.-עטומ יד שרעפטנע--ײעֿפ --
 ,טײקטגרָאזרַאפ ץיחַא יעּבָא ,יע ַאלָאק ג ךָאנ םַאזקרעמפיוא טריּפׂש
 ,טֿפױעג ןופ קורדסיוא ןסוג ,ןֿכַאלטניײװעג םעד טלעטשרַאפ סָאװ
 יד ןיא טײקטעװַאהרַאפ עקירעּביא ןייק םינ .טינרָאג יז טקרעמַאּב
 טינ ייז טעז גנונערפיוא ןופ ןמיס זיא:טינ-ןללעו טינ ,ןעגנוגעװַאּב
 ערעדנַא יװ ,רעמ רעייט ריא ןיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד טָא ןיא
 רימּת ,ךַאלהניירפ ןעמעלַא טימ ,םַאזקרעמפיוא ךיילג ןעמעלַא וצ
 םָאװ ,רעקיּבלעזרעד ןּבילּבעג ןעמעלַא רַאפ רע זיא ,םַאזנייא-קיאור
 ןוא קינייװעניא ךיז  ןיא ןּבעל ןעמייהעג ַא  קידנּבעל) ,רעירפ
 ריא וצ ןַא ,סייװ יז רעּבָא .ןשטנעמ יד רַאפ םיוארָאפ ץעגרע
 םיא טּביל יז ןוא ,ןעמעלַא וצ יװ ,רעטנעענ ןעגנַאגעגוצ רע זיא
 טציא ,עּביל רעק'דנעיחפעג טינ ןיײלַא ךיז יװ ,רעקיטכיזרָאפ טימ
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 טלַאה יז רעּבָא ,םיא ףיוא תונמחר ַא ןדיילרעד וצ טינ ריא זיא
 טעװ ,ןזײװסױרַא םיא לָאז יז ןעװ ,זַא ,קידנסיװ ,קיפעג ריא ןייא
 טסיּב ַא דימּת יװ ןרעװ שעװ ןוא ,ןעמעשרַאפ ,ןןרילרַאפ יַאלָאקינ ךיז
 ,ןעז טינ םיא יז ליװ םענױזַא ןוא -- ׁשימָאק

 טדער ,טנַאה סעׂשַאס קידנקירד ,רעמיצ ןיא ןירַא רעדיװ טייג יז
 | :יַאלָאקיג

 ךייא רַאפ טוג זיא סָאר זַא ,רעֿפז ןיּב5 !טנֿפײצעגסױא --
 רעּבָא ...טינ טרָאש סָאר ,קילג ןלַאלנעורעּפ לסיב ַא .םיא רַאפ ןוא
 ריא ..,ןרילרַאפ טינ טרעװ םעד לָאז ס ,ט"טשרַאפ דיא ,לסיב ַא דָאנ
 ?ַאנוװָאלינ ,קיטרַאפ טייז

 .ןלירּב יד קידנטֿפ'ררַאפ ,לכיימש ַא טימ ריא וצ וצ טײג רע
 -בלַאה ַא ...ריפ ,יירד םישרח ַא ףיוא ,ןײמיֿפ ..ןמוג ַא ,,וג --

 ןיא ...ןּבעל קיטש עסיורג ַא יא -- רָאי:בלַאה ַא 1 ףוס-ל2?ףוס  ,רָאי
 טייז ,ךיז טיה ..ןֿכַאמרעּביא ןֿכַאז ךסַא ןעמ ןעק רָאיּבלַאה ַא
 ...ןעמענמורַא ךיז רימָאל ,טמוק ? ַאטוג יױזַא

 עניז טימ זלַאה ןיַאפ םחַא ריא רע טּפַאכ ,רערַאד ַא ,רעניד ַא
 ךיז טכַאל ןוא ןגיוא יד ןיא ןיירַא ריא טקוק ,טנעה עקרַאשש |

 :רעדנַאנופ
 ךיא קר ...ךייא ןיא טּנילרַאפ ךיז גָאה'5ֿ ,ךיז טכוד רימ -- =

 | ...ךייא טימ ךיז זלַאה
 עריא טנעה יד ןוא ,ןקַאּב ןוא ןרעטש ןייז טשוק ,טגייווש יז

 .סָאהַא ייז יז ׁשזָאל ,ןקרעמַאּכ שינ סע לָאז רע ידּכ .ןרעמיצ
 םיז ןגיָאמ ,רָאנ טעז !טנֿכייצעגכױא ...3 ןִיוׁש טייג ריא --

 --לגניי סָאר ירפרעדניא טקיש ,סָאװ רָאג ריא טקייװ ! קיטֿכױרָאפ
 ...ןָאמ קוק ַא רע קָאז --לגניי ַאזַא ןַארַאפ זיא ןעלימרויל ייּב ןמרָאד
 ...1 גנונעדיָא ןיא זיא ץלַא 1 םירֿבה ,ןעורעדיװ םוצ ,ונ

 :רעמומ רעד וצ טגָאזעג ליטש .ַאשַאס טָאה סַאג ןפיוא
 בוא ,הילּת ןמיױא ןײג רע טעװ טוׁשּפ ױזַא טקנוּפ טָא --

 ,תועמשמ ,ךיז רע טעװ ,יױזַא טקנוּפ ןוא ...קימיונ ןייז טעוו'ס
 ןיא ןקוקנירַא םיא טעװ םטױמ רעד זַא ןוא ..,ןלייאוצ .לסיּב ַא
 ןוא -- שנכייצעגסיוא -- ןגָאז ,ןלירּב יד ןטֿכיררַאפ רע טעװ ,םינּפ
 .ןנרַאטש
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 | ,רעמומ יד טעשטּפעש -- ביל םיא ּכָאה'ֿכ --
 ּבָאהכ !טינ סָאד ...ןּבָאה ביל ןוא ...םיא רעדנואוַאּב ךיא --

 רעטוגַא םגה ,ןקורט סעּפע ןיא רע .יׁשּפָא םיורג -- םיא וצ יײשּפָא
 טכַאלשטנעמ קינייװ  רעּבָא ,רעֿכַאלטרעצ ַא זייוונטייצ ןליפַא ןוא
 -ופ ךיז רימָאל ?ךָאנ זנוא טריּפש עמ ,טֿכוד רימ ...ןירעד זיא
 סעװ ריא בוא ,ןעלימרויל וצ ןיירַא םינ טייג ןוא ...ןײגרעדנַאג
 ...ןָאיּפש ַא ךָאנ טײג ךייא זַא ,, ןקרעמַאּב

 :קירתטשקע וצ טיג ַאשַאס רעּבָא רעט מ יד טגָאז --!םייוזֿפ --
 .לייוורעד ,ןשוג ַא ,רימ וצ -- ןַאד ...ןיירַא טיִג טײג --
 .קירוצ ףיוא קעװַא טייג ןוא םוא קיטסַאה ךיז טרעק יז
 :ךָאג ריא טיירש רעטומ יד
 ! ןטוגַא --

 צצטזנז

 טמירַאװעג ןיא ןסעזעג ןיוׁש יז זיא םורַא טוגימ ץֿכַאלטע ןיא ןוא ==
 ןיא עטסָאּבעלַאּב יד .רעמצ םעניילק סעלימרויל ןיא ןוויוא םייּב ךיז
 =גנַאל טָאה ,ןעמיר ַא טימ טלטרַאגעגרעטנוא .,ריילק רעצרַאװש ַא
 ןוא שיורעג ןטימ םיא קידנליפנָא ,רעמיצ ןרעּביא טזײרּפשעג םַאז
 ,םיטש רעקידנלעפַאּכ ריא ןופ ןעגנַאלק יד טימ

 ,רעייפ רעד טעיֶאװעג ןוא טעשטשערטעג טָאה ןוויוא ןיא
 ןעגנולקעג קינָאטניא ןּבָאהמ ןוא ,רעמיצ ןופ טפול יד קידנעהיצניירַא
 - :דייר םיורפ רעד

 ןעז ןענעק יז .טּכעלש יװ ,שירַאנ רעמ ןענייז ןשטנעמ --
 ...ןעמעג ךיילג ןעק'מ סָאװ ,טנעָאנ ייז ויא'ס סָאװ ,סָאד רָאג
 .עטייו סָאד זיא רעייט ,גיליּב זיא-- טנעָאג ןיא סָאװ ץלַא רעּבָא
 שעגנָא טלָאװס ןוא טניױלעג ןעמעלַא ךָאד טלָאװ ךַאלטנגייא םירָאװ
 יה ,ןרָאװעג רעגנירג ,שרעדנַא טלָאװ ןּבעל סָאה ןעװ ,ןעוועג םענ
 ...ןייז חירטמ ךיז אֹּכיּת ןעמ ףרַאד וצרעד רעּבָא .רעגילק -- ןשטנעמ

 טגָאז ןוא רעטומ רעד ןגעקטנַא ּפָא ךיז יז טלעטש לָאמַאטימ
 : טקירלישטנַא ךיז טלָאװ יז יװ ,רעליטש

 ,ןײרַא טמוק ץימע ןעװ ןוא ...ןשטנעמ ַא ךיא עז ןעװ-ןטלעז --
 ?ֵא ,שימָאק ...ןרייר ךיא םעג
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 ךיז טימַאּב יז .ךעטומ יד ּפָא ךז טפור --?סעּפע סָאװרַאפ .--
 -רעמיוא םיש ןייק טיג טעז ןיא ,טקורד יורפ יד ואוו ,ןקרעמַאּב וצ
 טייטש ,סַאג רעד וצ רעטסנעפ יירד טימ ,רעמיצ ןיא ,םכַאלניײװעג
 רעד ייּב ,ןלומש ,שיטַא ,רעֿכיּב רַאפ רעמלַא ןַא ןוא .ןַאװיד ַא
 ןטייװצ ןיא ,לשישישַאװ ַא ריא ןנעל קקניװ ןיא ,שעּבַא טנַאװ
 ץלַא .רערליּב ןופ םעיּפַארגָאטַאפ טנעװ יד ףיוא ,ןוויוא ןַא --לקניוז
 יד ןטָאש ןמלַאק ַא טפרַאװ ץילַא ףיוא ןוא ןייר ,טסעפ ,ייג זיא
 ,סנגרָאּרַאפ םעּפע ךיז טליפ'ס .עטסָאּבעלַאּב רעד ןופ רוגיפ עשיריזנ
 -עמומ יד .ואוו -- ןייטשרַאפ וצ טינ זיאס רעּבָא ,םטלעטשרַאפ
 - םעניילק ןופ רעהַא ןײרַא יז זיא רענייא ךרוד -- ןריט יד טכַארטַאּב
 ,רימ .עֿכױה ןוא עלָאמש עטייווצ ַא זיא ווא םייּב ,רעמיצרעדָאפ

 -רַאפ ןיא יז טגָאז -- ! ןינע ןַא הוּכמ ךייא וצ ןעמוקעג ןיג5 --
 .ךָאנ ריא טריּפש עטפָאּבעלַאּב יד יװ ,קידנקרעמַאּב ,טייהנגעל

 ,..רימ וצ טינ ןעמ טמוק שרעדנַא !םיײװֿכ --
 םעלימדויל ןיא רעמומ דעד יז טכוד קורדסיוא רעגדָאמ ַא סעּפע

 יד טימ טלכײמש ענעי ,םינּפ ןֹוא ןיירַא ריא טקוק יז ,םיטש
 ןצנַאלג ןלירּב יד ןופ רעזעלג יד רעטניה ,ןּפיל עניד יד ןופ ןעלקניוו
 יד ריא טגנַאלרעד ,טײזַא ןָא קילּב םעד קידנריפּפָא .ןגיוא עטַאמ
 | .עדער םלװַאּפ רעטומ

 ...ןקורדוצּפָא רעליג םָאװ טעב עמ ,טָא --
 .טסערַא םוצ תונֿכח סיַאלָאקיג ןגעװ ןלייצרעד ןָא טּביױה ןוא
 ןרעטניה ריּפַאּפ םעד טייהרעקידעגייווש טקעטשרַאפ .עלימהויל

 ןלירּב עריא ןופ רעזעלג יד ףיוא ,קוטׁש ַא ףיוא ךיז טצעז ,טרוג
 עסייה ענייז ,רעייפ ןופ ץנַאלג רעטיורו רעד ּפָא ךיז טלגיּפש
 .םינּפ ןֿכַאלגעװַאּבמוא ןפיוא רעדנַאנופ ךיז ןליּפש ןעלֿכימש

 --!ייז ןיא ןסיש ךיא לעװ -- רימ וצ יז ןעמוק רעמָאמ --
 ?ייצרעד סרעטומ רעד קידנרעהפיוא ,ןפָאלשטנַא ןוא ליטש יז טגָאז
 ןרַאדֿפ ןוא דלַאװעג ןופ ךיז ןקידײטרַאפ וצ טכער בָאה ךיא--.גנול
 .וצרעד ערעדנַא ףורֿכ בוא ,םימרעד ןפמעק
 !ביל םינ סע ּבָאהֿפ ןוא ,טיקיאור ןייק טינ ײטשרַאפיֿכ

 םינּפ ריא ןופ פָארַא ךיז טששילג רעייפ ןופ ץנַאלגּפָא רעד
 ,קידהוואג .לסיּב ַא ,גנערטש טֿכױעג ריא טרעװ רעדיװ ןוא
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 ײּב קָאמַאטימ ךרוד טילפ --!טוג םינ ריד ךיז שּנעלמ --
 .ּפָאק ןיא קנַאדעג רעֿכַאלדניירפ ַא רעטומ רעד

 ךָאנרעד ,קשֹה ןָא עדער םלוַאּפ ןענעייל וצ ןָא טּביױה עלימדויל
 יד קיטפַאה קידנפרַאװּפָא ,ריּפַאּפ ןרעּביא רעמ ץלַא ךיז יז טגיוּב
 ,ןענעייק טקידנע יז זַא ,ןוא ,טיז ַא ןָא ךַאלטעלּב עטנעײלעגֿפָא
 .רעטומ רעד וצ וצ טייג ,םיוא ךיז טֿכײלג ,ךיז יז טלעטש

 ...רָאלק -- ץלַא !ּביל ךיא גָאה -- ױזַא ! טוג זיא סָאד --
 .ּפָאק םעד עגר ַא ףיוא קידנָאלּפָארַא ,רעלק ַא טוט יז
 טינ -- ןוז רעיא ןגעװ ךייא טימ ןדייר טלָאװעג טינ ּבָאה'ֿכ --

 ...ןסעומש עקירעיורט ןייק ביל טינ גָאהיֿכ ןוא םיא טימ ךיז ןפָארטעג
 -- רעּבָא ! טק'שרַאֿפ טרעװ רעמנעָאנַא ןעװ ,טסייה סָאד טָאװ ,םייוװֿכ
 ?ןוז ַאזַא ןּנָאה וצ םוג זיאס-- ךייא ייּב ןגערפ ךיז טליו רימ

 | .רעטומ יד טנָאז --! טוג ,,ָאי --
 ?ֶאי ,ךַאלקערׂש ןוא --
 :ליימש ןקיאור ַא םימ טרעפמנע רעטומ יד
 | ...ךַאלקערש שיג ןיוׁש זיא טציא --
 עטמעקרַאּפ טַאלג יד טנַאה רעלעקנוט רעד טימ קידנטֿכיררַאפ

 טרעטיצ ןטָאש רעטכײלַא .רעטסנעפ םוצ ּפָא עלימדויל ךיז טרעק רָאד
 .לֿפײמש ןשקירררעד ןופ ןטָאש ַא ,ןייז ןעקיס ,ןקַאּב עריא ףיוא

 ?ןפלעה רימ טעװ ריא ...ןקורדּפָא םע ןלעװ רימ --
 !םיוועג --
 ריא ,ךיז טגייל ריא ...ייוצ .ןוא םנייא ןצעזסיוא ,לעװֿפ --

 ךיז טגייל .ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ ,גָאט  ןרעװש ַא טַאהעג טָאה
 ךיא לעװ טֿפַאנייּב ןוא ,ןפָאלש טינ לעװ ךיא ,טעב ןפיוא .,ָאד
 ךיז טעװ ריא זַא ...ןפלעה רימ טלָאז ריא ,ןקעופיוא דשפא ךייא
 .ּפמָאל םעד ןשעלרַאפ ריא טלָאז ,ןגייל

 םיוא ךיז טֿפײלג ,ץלָאה קיטש ייװצ ןװיוא ןיא וצ טפרַאװ יז
 ;ירנכַאמוצ ,ןוויוא םייּב רימ רעלָאמש רעד ךרוד םױרַא טײג ןוא
 ףיז טמענ ןוא ךָאנ ריא טקוק רעטומ יד .ךיז רעטניה טקעפ יז
 :ריא ןגעוװ .קשח ןָא קידנרעלק ,ןָאטסױא

 ...סעפע ךָאנ טקנעּב ...עגנערטש ַא --
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 יא ןצרַאה ןפיוא ןוא ,ּפָאק ןיא ריא שלדניווש טייקדימ ןופ
 ,רעֿפײװ ַא טימ ןגיוא עריא ןיא ןטֿפױלַאּב טרעװ ץלַא ןוא קיאור עגדָאמ
 .טסורּב יד ךיילג ןוא סימש ןָא טליפ םָאװ ,טֿכיל רעֿכַאלדניירפ
 דימּת ריא וצ ןעמוק טגעלפ יז ,טייקיאור יד טָא ןיוש ןעק יז
 טמיּב א -ַאמרעד ךיז יז טגעלפ רעידפ ןוא ןעגנוגערפיוא עמיורג ךָאנ
 .רַאפ ,המשנ יד טרעטיײרצרַאפ רָאנ רעּכָא םע טָאה טציא ,ןקערש
 םעד טשעלרַאפ יז .ליפעג ןקרַאמש ןוא ןפיורג ַא טימ יז טקרַאטש
 .נוא ףיונוצ ךיז םיירד ,שעּב רעטלַאק רעד ןיא ךיז טגייל ,,ּפמָאל
 .םָאלש ןפיט ַא ןוא ןעקנוזרַאפ ךיג טרעװ ןוא ערדלָאק רעד רעט

 רעמיצ רעד ןיוש זיא -- ןגיוא יה שנפעעג טָאה יז ןעװ ןוא
 יד ,גָאטשרעטניװ ןרָאלק ןופ ןייש ןסייװ ןטלַאק ןטימ ןעװעג ליפ
 טימ ןוא ןַאװיד ןפיוא ןנעלעג טנַאה ןיא ךוּכ ַא טימ זיא עטמָאּבעלַאּב
 טקוקעג ,ןטדַאװרעד וצ ןעװעג טינ ריא ןופ זיאס ןללעוו ,לֿכײמש ַא
 .ןירַא םינּפ ןיא ריא

 -- ,רעטומ יד ןנעליַאפ םיוא טיירש -- !רעטָאפעטַאט ,ןָאו --
 :ֵא ,טעּפש ןיוש ...רָאנ טעז

 טייטש  ,ןעצ- רלַאּב--.עלימדויל ּפֶא ךיז .טפורה-! ןגרָאמ=טוג .--
 | .ןעקנירט יימ רימ ןלעװ ,ףיוא

 ?טקעוװענפיוא טינ ךימ ריא טָאה עשז:סָאװרַאפ --

 - צג יזַא רעּבָא ריא טָאה ,ךייא וצ ןעגנַאנעגוצ .טלָאװעג --
 ,..ףָאלש ןיא טלֿכיײמשע ג קַאמש

 יז טּביוה רעּפרעק ןצנַאג ןופ גנוגעװַאּב רעקידװעגױב ַא םימ
 ןיא ךז טגוּב ,טעב רעד וצ וצ טייג ,ןַאװד ןופ ףױא ךיז
 סעמפע רעטומ יד טעזרעד ןגיוא עטַאמ עריא ןןיא ןוא רעטומ רעד וצ

 .סלַאלרנעטשרַאפ ןוא סעשיֿבורק ,טטנעָאנ
 עג ריא טָאה -שפא ...ןקעװ וצ שעװעקַאשזעג ךייא ּבָאהיֿפ --

 ...םולה ןכַאלקילג ַא ןעז
 ! ןעזע ג טינדָאג --
 ,לּפימש רעיא ןיאװעג ןלעפעג זיא רימ רעּבָא ...םגייא ץלַא .--

 ! רעפיורג ַא ...רעשוג ַא .,ַאזַא רעקיאורַא
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 טינ טגנילק רעטֿפעלעג ריא ןוא ,רעדנַאנופ ךיז טֿפַאל עלימדויל
 .טַאלג:טעמַאס ,ךיוה

 !ןּבעל רעיא ןגעװ ...ךייא ןגעװ טרעלקרַאפ ךיז בָאהיֿכ --
 ! ךייא ךָאד ךיז טּבעל רעװש

 .קידנטנַארט ,טגייווש ןוא ןעמערּב יד טימ טנעװַאּב רעמומ יד
 .עלימדויל םיוא טיירש --'! רעווש ,סיוועג --
 נַא ןַא -- .רעטומ יד קיטֿכױדָאמ טגָאז --! םינ .ןיוש .םייװֿפ --

 זיא ץלַא ןוא ...רעװש ןעװעג טלָאװס יװ סיוא טשזייװ לָאמשרעד
 שַאבימ ןוא ...סקידריװקרעמ ,סעטסנרע םנױזַא ץלַא ...ןַארַאפ ליפיוזַא
 ...יױזַא ךיג ,ךיג ןרעדנַא ןֿכָאנ םנייא ךיז טגעוו

 ךיז טּנױה גנונערפיוא רערעטנומ ןופ עילַאװֿכ עטנַאקַאּב יד
 ןוא ןטלַאטשעג טימ ץרַאה סָאד ןָא טליפ ,טסורּב ריא ןיא ףי
 שינעלייא ןיא קידנדײלקנָא ,טעּב רעד ףיוא ךיז טצעז יז .ןעקנַאדעג
 | .רעטרעוו ןיא ןעקנַאדע ג יה

 ,רעייפ ַא יװ ןוא ,סנייא וצ ץלַא -- טייג ןוא טייג ,טייג'ס -- 
 ןטרָאד ,ךרוד ךיז טגָאלש ָאד !וצפױרַא ,ןָא ךיז טדניצ ּבוטש ַא ןעוו
  ףיא ,םרעװש ךסַא ...רעקרַאטש ץלַא ,רעקיטיל ץלַא ,ךרוד טנייש
 ןוא ייז ןעמ שנָאלש םַאזיורג ,ייז טגָאלש עמ ,ןדייק ןשטנעמ ! טסייוו
 ,ךיז יז ןטלַאדַאּב ...טֿפַאװַאּב ןעמ ןוא ןעמ טקירדרעד ןעמעלַא
 ...טרעװרַאפ ייז רַאּפ ןענייז ןדייחפ ךסַא ןוא ...םיריזנ יװ ןּבעל
 ..םע ןיא רעווש רעייז

 היא ףיוא קוק ַא מוט ,ּפָאק םעד קיטסַאה ףיוא טּביױה עלימדויל
 : טקרעמַאּב ןוא ,םורַא יז שמענ סָאװ , קילּב ַא טימ

 !ךיז ןגעװ םינ ךָאד טדער ריא --
 ןוא ,טעּב ןופ ךיז טלעמש ,ריא ףיוא קוק ַא טוט רעטומ יד

 :קידנגערפ ,יז טדער ,ךיז קידנעוטנָא
 ,טייז ַא ןָא ןקורפָא ךיז ןעמ ןעק עשז=ןיוש ...3 ךיז ןגעוו טינ --

 ןעמעלַא רַאפ ןוא ,רעייט ריד זיא רענעי ןוא וטסביל םעד תעשּב
 ךיז טּפושש ץלַא ...תונמחר ַא זיא ןכַאלטיא ףיוא ןוא וטסרעיצ
 ןָא ןייגּפָא ןעמ ןעק יװ ...טיצ ןעמעקַא וצ ןוא ...ןירַא ץרַאה ןיא
 | | ?טייז ַא
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 יז טרעלקרַאפ ,ןָאטעגנָאיּבלַאה ,רעמיצ ןטימניא קידנעייטש
 ןיוש טריטסיפקע'פ זַא ,לָאמַאטימ ךיז טֿפוד ריא .עגרַא ףיוא ךיז
 ןופ קערש ןוא ןייּפ ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,ענעי רעמ שיג
 -טימקע יז ,רעּפרעק ןייז ןטיהּפָא ןגעװ ןעקנַאדעג יד טימ ,ןגעוומנוז
 -םִא ץעגרע םייװ ,טלײטענּפָא ךיז טָאה יז ,ַאזַא רעמ טינ טריט
 רעייפ ןפיוא ןרָאװעג טנערּברַאפ ןצנַאגניא רָאג ,רשפא ןוא ןעגנַאגעג
 טײינַאּב ,המשנ יד ןייר טֿכַאמ ,טרעטכױלרַאפ םָאד ןוא ,רהּפ ןופ
 קידנלעװ ,ךיז וצ וצ ךיז טרעה יז .תֹהוּכ עייג טימ ץיַאה סָאד
 .וצפיוא רעדיװ קידננָאה ארומ ןוא ןיירַא ץרַאה ןיא ןקוקנײרַא ךיז
 .סקידעקערש ,סטלַא םעּפע ןקעװ

 .עטמָאנעלַאּב יד ךַאלדניירפ טנערפ --?ריא טרעלק סָאװ .--
 :ריא וצ קידנעיגוצ

 ,רעמומ יד טרעפטנע -- ! םינ םײװ'ֿכ --
 ןעלּכײמש ,רעטייווצ רעד ףיוא ענייא ןקוק ;עגַא ןגייווש יז

 ,רעמיצ ןופ סױרַא עלימדוול טייג ךָאנרעד ,רעדנַאנופ עדייּב ךיז
 : קידנגָאז

 ;רַאװָאמַאס ןיימ טימ ןטרָאד סע טלַאה יװ --
 ַא טנייש ןסיורח ףיוא ,רעטסנעפ ןיא קוק ַא טומ רעטומ יד

 רעּנָא ,קיטכיל ךיוא ריא זיא ןצרַאה ןיא ,גָאט רעפייטש ,רעטלַאק
 טימ ,דיירפ טימ ,ךּפֶא ,ץלַא ןגעװ ןרייר ךיז טליוװס = .טייה
 רַאפ ןשנַאקַאנמוא ,ןצימע וצ טײקרַאצקנַאד ןופ  קיפעג ןקידלּפענ ַא
 טרעמישעג ןוא ןירַא המשנ ןיא טרעדינעגּפָארַא טָאה כָאװ ,ץלַא
 -וַאד יצ קשח ַא .טייק'טכיל רעקידחעיקשרַאפ ,רעקימנװַא םימ טרָאד
 םמוק'ס .ףיוא יז שנער ,טליפעג שינ גנַאל ןיוש טָאה יז סָאװ ,ןעג
 םיירש סָאװ ,םיטש עקידעגנילק ַא ,םיטש עגנוי ַא םנצימע ןורכז ןפיוא
 קיריירפ ףיוא ןעניישס ...'1רעטומ סווָאסַאלװ לװַאּפ זיא סָאד, -- םיוא
 ,רוגימ ערעטסניפ םניּבייר ףיוא טיימש'ס ,ןגיוא סעשַאס טרַאצ ןוא
 טקטניּפ ןגעלדַאפ ,םינּפ רעטסעפ ,רענעזנַארּב םנוז םעה טלֿכײמשיפ
 םימ קקַאװ ַא ץלַא ךיז טוט לָאמַאטימ ןוא ,יַאלָאקינ ןגיוא יד טימ
 טרעטנָאלפרַאפ שרעװ ןוא ףיונוצ ךיז טסיג ,ץפיז ןטכײל ,,ןפיט ַא
 עלַא ןייא טליה סָאװ ,ןקלָאװ ןקיּברַאפנרישרַאפ ,,ןקיטֿפױזֿכרוד ַא ןיא
 .ור ןופ ליפעגַא ןיא ןעקנַאדעג



 =רויל קידנעײגנײרַא טגָאז --!טכער טַאהעג טָאה יַאלָאקינ --
 ןיהַא טקישעג ּבָאהכ .קפס םיש ןָא ,טריטסערַא םיא טָאה'מ -- .עלימ
 ןפיוא זַא ,טלייצרעד רע טָאה .טגָאועג רימ םי'ריא יװ ,לגניי טָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,טנַאיצילָאּפַא ןעועג טָאה רע ,ײצילָאּפ זיא ףיוה

 לגנייס ,םורַא ןייג םענָאיּמש ןוא .רעיױמ ןרעטניה  ןטלַאהַאּצרַאפ
 | ...ייז ןָאק

 ,ךַא -- .ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא רעטומ יד טגָאז --! ױזַא --
 | ...רעקנימירַא

 ,ו טליפ ךיילג ןוא שינעמעלק ןָא רעּבָא ,ץפיז ַא טוט ןוא
 .שֹודח ַא ריא זיא'פ זַא

 ןשיװצ טנעיילעג ליפ ךַאלקערש רע טָאה טייצ עטצעל יד --
 ןעװעג טייצ םיא ןיוש זיאס טַאלג ןוא רעטעּכרַא עשיטָאטש יד
 -- .ַאלימדויל קיאור ןוא שערַאמּכרַאפ טקרעמַאּב --  ןלַאפוצפרוד
 !טגלָאפעג שינ רע טָאה ! קעװַא רָאפ -- טגָאזעג םיא ןּבָאה םירֿכה יד
 ,ןעגניוצ דלַאװעג טימ ןעמ ףרַאד ןלַאפ ענױזַא ןיא ,ןיימ .ךיא
 | ...ןדיירנייא םינ

 עטיור ןוא רָאה עצרַאװש טימ לגנײַא ךיז טזײװַאּב רימ ןיא
 דָאנ רעקידרעקיוהַא ןוא ןגיוא עיולּב ,ענייש טימ ,ךַאלקעּב

 שעגנילק ַא טימ רע טנערפ --?דַאװָאמַאס םעד ןגָאהטנײרַא --
 | - .םימש רעקיד

 .טעװעדָאהעגפױא ךיז רמ ייּב ..,! עשזָאירעפ ,טוג ױזַא יז --
 ?ןעו ןעועג םיא טָאה ריא

 .ןיינ =

 ...ןקיש םיא געלפיֿכ ,ןעיַאלָאקינ וצ ןיײרַא לָאמַא טנעלפ רע --
 ,ערעדנַא ןַא טנייה זיא עלימדויל זַא ,ךיז טֿפוד רעטומ רעד

 ריא ןופ ןעגנוגעװַאּב עקידועגיוּב יד ןיא .רענעזָאלעגוצ ןוא רעמושּפ
 טָאה סָאװ ,חוּכ ןוא טייקנייש ליפ ןעוועג זיא רעּפרעק ןקנַאלש
 טֿכַאנרעּביא .םינּפ ןֿכילּב ,ןגנערטש םעה טֿפַאמעג רעֿכײװ ליב ַא
 טָאה'פ ןוא .ןגיוא עריא רעטנוא ןעמַאר יד ןרָאװעג רעסערג ץענייז
 ענעגױצעגנָא ףייטש ַא ,גנוגנערטשנָא עקרַאטש ַא ריא ןיא טליפעג ךיז
 .המׁשנ רעה ןיא ענורטס

 ,רַאװָאמַאפ םעד ןײרַא םגָארט לגניי סָאה
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 ,ַאנװָאלינ ַאיעגַאלעּפ ןיא סָאד ! טנַאקַאּב טייז ,עשזָאירעפ --

 .טּפשמרַאפ ןטלענ םיא טָאה'מ סָאװ ,רעטעּברַא םענעי ןופ רעטומ יד
 רעד קירד ַא טוט ,טייהרעקידעגייוש ךיז טגיונרַאפ עשזָאירעפ

 םיצ ךיז טצעז ןוא סעקלוּב טגנערּב ,םױרַא טייג ,טנַאה יד רעמומ
 זַא ,רעטומ יד ןגייצרעּביא םמענ ןוא ייט ןָא טסיג עלימדויל .שיט
 ,טרעלקעגפיוא ןרעװ טינ טעװמ ןענַאװזיּב םיהַא ןײג טינ ףרַאד יז
 .ײצילָאּפ יד ןטרָאד ךָאנ טרַאװ ןעמעװ ףיוא

 .םיוא ןּבױהנָא ,רעכיז ,ךייא טעוװ'מ ....ךייא ףיוא -- רשפא --
 , ...ןגערפ

 ןוא - .רעפומ יד ּפָא ךיז טפור--!ןגערפפיוא ןעמ לָאז --
 רָאנ ליױזֿכ .קילגמוא רעּפַאנקַא ךיוא זיא ,ןריטסערַא ןעמ'מ רעמָאט
 .ערער םעׁשַאּפ ןטײרּפשרַאפ וצ .ןזײװַאּב

 קיטרַאפ ןיז ןוש יז טעװ ןגרָאמ .םצעזעגסיוא ןיוש זיא יז --

 ךיוא טעװ טנגעג ןפ'וא ןוא ..,לַאטרַאװק ןרַאפ ןוא טָאטש רעד רַאפ
 ? ןעשַאטַאנ טנעק ריא .ןקעלק

 ! ןעדיעשזיוו --

 ...ריא וצ ּפָא טריפ ,טָא --
 ,טרעהעג טינרָאג טלָאװ רע יװ ,גנומייצ יד טנעייל לגניי סָאד

 רער טַאלּב ןרעטניה ןופ ןגױא ענייז סױרַא ןקוק זייװנטייצ רָאג
 ,קילּב ןקירעבעל רעייז טננענַאּב יז ןעװ ןוא ,ןײרַא םינּפ ןיא רעטומ
 רעדיװ טגָאמרעד עלימדויל .טלֿכײמש יז ןוא .םענעגנָא ריא זיא|

 רעד ןוא טרוטסעדַא םיא טָאה'מ סָאװ ,קידנעװעלַאשז טינ ,ןעיַאלָאקיג
 .םַאה טייג טייצ יד .ךַאלריטַאנ ץנַאג ןָאמ רֹוא םיוא טעז רעטז
 ,ייט ןעקנירט ןקידנע יז תעשּב ןא ,געמ ערעדנַא ןיא יװ ,רעקיט
 .גָאמ רעּבלַאה טעמּכ ןיוש זיא

 .עלימדויל םיוא טפור--!ָאזַא --
 םָאד .ןָא קיטסַאה ןעמ טּפַאלק טייצ רעקיבלעזרעדניא | ןוא

 -יַאפ ,עטמָאּבעלַאּב רעד ףיוא עגַאדפ טימ טקוק ,ךיז טלעטש לגניי
 .ןגיוא יד ןייפ קידנערומשז

 ?ןייז סע ןעק רעװ ,עשזָאירעפ ,ןפע --
 ןיא םנַאה יה ןיירַא יז טקעטש גנוגעװַאּב רעקיאור ַא טימ ןוא

 :רעטומ רעד וצ קידנדייר ,ריילק ןופ ענעשעק
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 ףיז ,ַאנוָאלינ ַאיעגַאלעּפ ,ריא טלָאז ,ןעמרַאדנַאשז בוא --
 ...עשזָאירעמ ,וד ןוא ...לקניװ םעד ּטָא ןיא ,רעהַא ןלעטש

 .טדניװשרַאּפ ןוא לגניי סָאד ליטש טרעפטנע --!םייוו ךיא --
 =םיוא טינ יז ןּבָאה תוֿפנה עקיזָאדיד .לכיימש ַא טוט רעטומ יד

 .תורצ ןופ ןליפעגרָאפ ןייק טַאהעג טינ טָאה יז -- טגערעג
 שינעלייא ןיא טָאה ןוא רָאטקָאה רעניילק רער ןיירַא זיא'ס

 : טגָאזעג
 ,ָאד טיז ריא ,ַאהַא ...טריטסערַא זיא יַאלָאקינ ,םנטשרע --

 ? ןריטסערַא םייּב ןטרָאד ןעוועג טינ טייז ריאי ...?ַאנוװָאקינ
 .רעהַא טקישעגקעװַא ךימ טָאה רע --
 ,טנטייוצ ...1 קיצונ סע זיא ךייא רַאפ וצ ,טינ םײװֿכ ...םד --

 ףיוא .שקורדענּפָא טייל-עגנוי עקינייא  ,טלַאנרעדײּב  ,טנייה  ןּכָאה
 יעג נָאדיֿפ ...קיטש טרעדנ'ה ףניפ ַא ןיא עדער םלװַאּפ ןפַארגָאטקעה
 טנוָאניא ןליװ יז .רָאלק ,ךַאלמײד ,טֿפַאמעג טֿכעלש טיג ,ןעז
 טָאטש רַאפ -- ןגעק ןיּב ךיא .טָאמש רעד רעּביא .ןפרַאװרעדנַאנופ
 ואו-ץעגרע ןעמ ףיַאד יד ןוא ,ךַאלטעלּב עטקורדעג רעמעװקַאּב זיא
 .ןקישקעװַא

 -על טיוא טי רש -- ! ןעשַאטַאנ וצ ןריפּפָא יז ך א לעװ שָא --
 !רעהַא טזייוו -- .רעטומ יד קידעמ

 םלװַאּפ ןטיירּפשרַאפ וצ רעיג סָאװ ךַאלקערש ךיז טליװ ריא
 טקוק יז ןוא רעטרעװ םנוז ןטימ טלעװ עצנַאג יד ןמישרַאפ ,עדער
 ןַא ףוא ןשדַאװ סָאװ ,ןגיוא םימ ןיײרַא םינּפ ןיא רָאטקָאד םעד
 .םיא ייּב ךיז ןטעּב וצ םיירג ,רעפמנע

 וצ םציא ךיז םעװקַאּב ןיא ךייא וצ ,םייװ הור רעד --
 סיװַא טנענ ןוא דָא:ק:ד רעד ןסָאלשטנַאנוא טגָאז --!ורעד ןעמענ
 םִא טייג גוצ רעד ...קיצרעפ ןוא יידד ףלע זיא טציא -- .רעגייז םעד
 ,טנזָאנא טמוק ריא ...ןצפופ ףניפ -- ןיהַא געװ רעד ,ףניפ  ײװצ
 ...רקיע רעד זיא סָאד טינ ןוא ...םעּפש וצ טינ ךָאנ רעּכָא

 ףיונוצ טיצ ןוא עטסָאּבעלַאּכ יד רעביא טרזח -- !סָאד שיג --
 .ןעמערפ יה

 ---."ד יצ וצ ךיז טקור ןוא רעשומ יה טנערפ -- ?עשז:פָאװ --
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 ...ןיוש .לעװ ךיא ןוא ..,ןֿכַאמוצֿכרוד םע שוג רָאנ זיא רקיע רעד
 ! ןענעק

 קידנּבײר ,ןוא ריא ףיוא קוק ַא םַאזקרעממיוא טוט עלימדויל
 | :ד טקרעמַאּב ,ןרעטש םעד ךיז

 ...ךַאלרעפעג זיא .ךייא רַאפ --
 -ָאמפיוא ןוא םייה רעמומ יד םיוא טיירש -|?סָאװרַאפ --

 .קידנרעה
 רעֿכיילג ןייק טינ שימ ןוא קיטסַאה טמענ --!םָאװרַאפ טָא --

 טימ ויוה ןופ ןרָאװעג םלענ טייז ריא -- .רָאטקָאד רעד ןדייר םימש
 קעוַא ריא טרָאפ ,ןרָאװעג שריטפערַא זיא ןַאלָאקיג רעדייא ,העש ַא

 .עמומ םעקרערעל רעה רַאפ ךייַא ןעק'מ ואו ,קירּכַאפ רעד ףיוא
 .טעלּב עפירט יד קירּכַאפ רעד ףיוא ךיז ןזײװַאּב ןעמוק רעיא ךָאנ
 .ולַאה רעיא םורַא עילטעּפ ַא ןיא ךיז טלּפינקרַאפ ץלַא םָאד .ךַאל

 -רעּביא קיציה יז לו --! ןקרעמַאּב טינ ןטרָאד ןעמ'ט ךימ --
 ךימ שעװמ ןוא ןרעקמוא ךיז לעװֿכ זַא ןוא -- .רעטומ יד ןגייצ
 ...ןעועג ואװ ,ןגערפ ,ןריטכערַא

 :סיוא טיירש ןוא עגר ַא ףוא ּפָא ךיז טלעטש יז
 ךיא לעװ ןטרָאד ןופ ! ןגָאז וצ סָאװ ,ןסיװ ןיוש ךיא לעװ --

 {ןטנַאקַאּב ַא ךיא ּבָאה ןטרָאד ,לַאשרַאװק ןיא ךיילג  ןרָאפקעװַא
 ןיִּב ,סע טסייה ,טֿכירעג ןופ ךיילג ןַא ,ןגָאז יא לעװ ...ָאזיס
 ...טכַארּבעג ,סע טסייה ,ךימ ןּבָאה תורצ יד ...םיא וצ קעװַא ךיא
 -רַאפ ןעמ'מ קינעמילּפ םעד --הרצ עּבלעז יד ךיוא טָאה רע ןוא

 ױזַא ךיוא טעװ רע ...ןעוועג םיא ייּב טייצ עצנַאג יז ןוא ...טּפשמ
 ?טנז ריא ...ןגָאז

 ,גנַאלרַאפ ריא ןופ הוּכ םעד ןּבעגֿכָאנ ןלעװ יז זַא ,קידנליפ .
 =?ונשקע ץקַא יז טרער ,וצרעד ןעננערּב יז רעֿכיג טָאװ קידנּבערמש
 .ךָאג ןניג ייז ןוא .רעקיה

 .רָאטקָאד רעד םיכסמ קׂשח ןָא זיא -- 1 טרָאפ ,עשז-סָאװ --

 .רעמיצ ןרעּב'א טרעלקרַאפ םורַא טזײדּפש ןוא טגייוװש עלימדויל
 ,יז טלַאה ּפָאק םעד ןוא ,סיוא ךיז שיצ ,לקנומ טרעװ םינּפ ריא
 זיא ּפָאק רעד יװ טקנוּפ ,ולַאה ןופ ןעלקמומ יד קידנגנערטשנַא

 ןזָאלעגּפָארַא קירנליזישיג יז ןוא רעש לָאמַאמימ ןרָאװעג יא
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 .םּכסה רעקירקשה-ןָא רער .סע שקרעמַאּב רעטומ יד .טסורּב רעד ףיוא
 .ץפיז ַא ריא ייּב םױרַא טפור רָאטקָאד .ןופ

 ןיײלַא -- .לכיימש ַא טימ יז טנָאז --!ּמֶא ךימ טיה ריא קר --
 .,.טינ ךיז ריא םיה

 רימ ,ךיז ןמיה רימ--.רָאטקָאד רעד טרעפשנע--! תמא טינ --
 מסיזמוא ןרטּפ סָאװ ,יד רעייז ןעלדיז רימ ןוא !ןטיה ךיז ןזומ
 ןעמוקַאּב ריאמ עדער יד --סָאװ-טָא טציִׁש !ָאי ,תותוּכ ערעיײז
 - ....לַאזקָאװ ןפיוא

 ךָאנרעד ,ןרעװ טנַאמעג טעװ סָאד יװ ,ריא טדעלקרעד רע --
 :טגָאז ןיא ןייַא םינּפ ןיא קוק ַא ריא רע טוט

 ?ֶאי ,עקידלומ ַא שייז ריא -! קילג טימ ןייז לָאז ,וג --
 יד ןַא .ןרירפוצמוא סעּפע טימ ךָאד קעװַא טייג רע ןוא

 ,רעטומ רעד וצ וצ עלימדויל טייג ,םיא ךָאנ ךיז טֿכַאמרַאפ רימ
 ּי .ליטש קידנפַאל

 ...ךייא ײטשרַאפיֿכ ...ריא טייז על ואוזַא --
 ןָא סיטש רעדיװ טּבױה ןוא םיִרָא ןרעטנוא רעטומ יד טמענ יז

 | .רעמיצ ןרעּביא ןויירּפש וצ
 ,רָאי ןציירד טלַא ןיוש ןיא רע .ןוזַא ךיוא בָאה ךיא --

 ,רָארוקָארּפ-ףליהעגַא זיא ןַאמ ןיימ .ןטַאמ םייּב טּנעל רע רעּבָא
 ,..םיא ייּב ןיא לגני סָאה ןוא  .רָארוקָארּפ ַא ןיֹוׁש טציא ,רשפא
 ...םיא ןופ סױרַא שעוֶו טָאװ -- ךיא רעלק טּפָא

 ירַאפ רעד װ טסילפ ך;נרעה ,רעשיצ ַא םומ םיטש עטנייפ ריא
 | :חייר ערוא לימׁש ןוא טרעלק

 ,ןשטנעמ ץענעי ןופ אנוש רעקיניױטסואזוַאּב ַא טיצרע םיא --
 ןשטנעמ עטסעּב יה רַאפ טלַאה'כ עכלעװ ,טנעָאנ רימ ןענייז םָאװ
 טימ ...אנוש ַא ןסקַאװסױא רימ ןעק לגניי סָאה ןוא .טלעװ רעד ןופ
 .ןעמָאנ ןדמערפ ַא ףיוא ּבעלֿכ .,שיג רע ןעק ןּבעל ןעמַאזוצ רימ
 ...!רָאי טֿכַא-- ךסַא זיאפ ...ןעועג םינ םיא ךיא ּכָאה רָאי טֿכַא

 ןטסיװ ,ןֿכיײלּב ןיא טקוק ,רעטסנעמ םייּב ּפָא ךיז טלעטש יז |
 :רעמייו טדער ןוא למיה

 ; ןעוועג רעקרַאטש ךיא טלָאװ ,רימ טימ ןעװעג טלָאװ רע ןעװ
 ןוא .קידנעמש שצרַאמש סָאװ ,ןצרַאה ןיא דנואו םעד טַאהעג שינ
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 ...ןעװעג רעגנירג ךיוא רימ טקָאװ -- ןּברָאטשעג וליפַא טלָאװ רע ןעו
 :ךיוה וצ יז םיג ןגייווש ןצרוק ַא ךָאנ ןוא
 רעּכָא ,טיומ רָאנ ויא רע זַא ,טסואוועג ךיא טלָאװ ןַאד --

 סיפעג רעה יװ וליפַא רעֿכעה זיא סָאװ ,ץלַא וצ אנוש ןייק שינ
 .ןבעל ןיא ץלַא רַאפ רערעיימ ןוא רעקיטיונ ,רעטומ ַא ןופ

 תונמהר יװ ,קידנל'פ ,רעמ מ יד ל'טש טגָאז !עניימ עקניב ל --
 ,ץרַאה סָאד ריא ןענערּב דיילטימ ןוא

 -- ,עלימדויל קֿכײמשַא טימ טגָאז --! ךַאלקילג טייז | ריא .--
 זיאס ...ייר ןייא ןיא ןוז ַא ןוא רעשומוַא-- קיטפַארּפ זיא סָאד
 ! טייהנמלעז ַא

 .םיוא עוָאסַאלװ טיירש ןיײלַא ךיז רַאפ טֿכירעגמוא
 טרער דו ַא טקעדטנַא טלָאװ יז יװ ןוא --!טוג יאס ,ָאי --

 / :םיטש יד קידנזָאלּפָארַא ,רעמייװ יז
 ,שטיוָאנַאװיא  יַאלָאקינ - ,ריא -- עלַא ...! ןּבעל רעדנַא ןַא --

 יז לָאמַאטימ ,..1ייר ןייא ןיא ךיוא עלַא-- תמא ןופ ןשטנעמ עלַא
 רעמדעװ יד ...ןעמעלַא ײטשרַאפיֿכ ...ןרָאװעג ענעגייא ןשטנעמ יד ןענ
 ,.1ץלַא ...ךיא ייטשרַאפ --עקירעּביא סָאד רעּבָא ,טינ ךיא ײטשרַאפ

 ...סָאװטָא -- עלימדויל פא ךיז טמור --!סָאװ-טָא/ --
 ,ןוא ןצרַאה ןפיוא שנַאה יד קֹעוַא ריא שגייל רעטומ יד

  יװ ןוא קידנעששּפעש שעמּכ ז דער ,קיטש יז קידנּפוטש
 :טנָאז יז סָאװ ,םָאד טכַארטַאּב ןילַא טלָאװ

 ,טָאװמֶאְו ?רעדניק יד ןעייג טלעװ רעצנַאג: רעד טימ ,--
 טנַאג רעד רעּביא ,רעדניק יד ןעייג טלעװ רעד ןיא ,ײטשרַאפ'ֿכ
 רעצרעה עטסעּב יד !ליצ ןיוא וצ -- םוטעמוא ןופ עלַא ,דרע רעצ
 ךיז קידנגיױגּפָא טינ ,ןטעומ ,לֿבש ןֿכַאלרע טימ ןשטנעמ ,ןעיג
 ,ןעייג ,סרעטסניפ' סָאדלַא ףיוא ,זייּב םָאדלַא ףיוא םיזַא ןָא
 ,עטנוזעג ,עגנוי ...םיפ עקרַאטש טימ םנגיל ןוא תולוע ןטערמ
 ןייא וצ תוחוּכ ערַאּצגיזַאּב םינ ערעייז ,תוחוּכ ערעיײז יז .ןגָאװט
 ןֿכַאלשטנעמ ןצנַאג ןרעּביא ןוחצנ םוצ ןעײג !רשֹי םוצ --לזצ
 ןופ קילגמוא םעד ןעגנערבוצמוא ןעמונעגפיוא ךיז ןּבָאה . ,ןייּפ
 ןלעװ ;-- ןוא ,עֿכַאלסעה סָאד ןייז-הצנמ .ןעײג ,דרע רעצנַא ג רעד
 -ייא טגָאזעג רימ טָאה ,ןדניצנָא רימ ןלעװ ןוז עיינ ַא : ןייזחוצנמ
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 ײעצ עלַא ןקינײארַאפ ןלעװ רימ !ןדניצנָא ןלעװ יז -- ןוא ,רענ

 ! ןקיניײארַאפ ןלעװ יז - ןוא ,ןעמַאזוצ רעצרעה ענעָארּב
 ,למיה םוצ טנַאה רעד טימ ךָאפ ַא טומ יז

 !ןז יד זיא -- ןטְרָאה) --
 | .ןצרַאה ןיא ּפַאלקַא ךיז םוט ןוא
 רעד ןופ רעפערג ,ןדניצנָא ערעדנַא ןַא ןעמ טעװ ָאה --

 ןטייצ עקיבייא ףיא ןוא ,קילג ןשישטנעמ ןופ ןוזָא ,רעשילמיה

 ןנעל םָאװ ,עלַא ןוא ררע עצנַאג יד -- ןטֿפױקַאּב הרע יד יז טעװ
 ןשטנעמ ןֿכַאלטיא ןופ עּביל ןופ םייקיטכיק רעה שימ -- ריא .ףוא

 | | !ץלַא וצ ןוא ןעמעלַא וצ

 ,תיקיפּת ענעסעגרַאמ ןופ רעטרעװ ןורז ןפיוא ריא ןעמוקס

 ןצרַאה ןופ ייז טפרַאװ יז ןוא ,ןּביױלג םעיינַא שימ ןָא יז ןדניצ

 | | . .ןעקנופ יװ
 יד ןיא ןעייג עֿכלעװ ,רעדניק יד עּביל ןגָאמ ץסַא וצ --

 שימ ייז ןקעדרַאפ ץלַא ןוא ,דנַאטשרַאפ ןוא תמא ןופ ןגעוװ

 טייג םָאװ ,רעיפ ןשילעה שימ ייז ןטֿפױלַאּב ץלַא ,ןעלמיה עייג

 טםַאׁשַאֹּב יװַא .ןשינעפיט עריא ןופ ,םיחַא המשנ רעזו ןופ

 רעצנַאג רעד וצ עניל םהעדניק יד ןופ םַאלפ ןיא ,ןּבעל ײנַא ךיז

 רַאפ םָאװ ?רעװ ,ןשעלרַאפ עּביל יד טֶא שעװ רעװ ןוא .טלעװ
 הרע יד ?ןעמוקייּב יז טעװ רעװ ?ריא רַאפ רעכעה זיא הוּכַא

 ..יןוחצנ ריא ךָאנ טצכעל ןּכעק עצנַאג סָאד ןוא ןריוּנעג ריא טָאה

 | !ןּבעק עצנַאג סָאה

 ?םיוא ןופ שרעטַאמרַאפ ,ןעלימדויל ןופ ּפָא ךיז טרעק יז

 ךיוא שייג עלימדויל .רעװוש קידנעמעּטָא ,ךיז טצעז ןוא גנוגָער

 .ןרעטשעצ וצ סָאװ קידנָאה-ארומ יװ ,קיטכױרָאפ ,שער ןָא ,ּפָא

 ןטימ ךיז רַאפ שקוק ,רעמיצ ןרעּביא קידועגױב ךיז טגעזַאּכ יז

 טלָאװ יז יװ סיוא שעז ןוא ןגױא עמַאמ עריא ןופ קילּב ןפימ

 רעטרַאה ? ,רערַאד ריא .רעניד' ,רעֿפױלג ,רעֿפעה ךָאנ ןרָאװעג
 יד ,טקירדעגפיונוצ זעוורענ ןּפיל יד ןוא טגנערטשעגנָא ןיא םינּפ

 ?דויל קידנקרעמַאּכ ; רעטומ יד שקיאורַאּב רעמיצ ןיא טייקליטש

 / :קיטׂש ןוא קידלוש יז טגערפ ,גנומיטש םעלימ
 ..?טגָאזעג יװַא טינ סָאװ ךיא ּבָאה רשפא --
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 ,ריא ףױא קוקַא טוט ,םוא קיטסַאה ךיז שרעק עלימדויל
 קידנקערטשסיוא ,ןדייר וצ קיטפַאה ןָא טּבױה ןוא ןקָארשרעד יװ
 -םִא םָאװיסעפע טלָאװעג טלָאװ 'יז יװ ,רעטומ העד וצ טנַאה יד
 .ןלעטש

 ?רעד ןדייר שיג רעמ רימָאל -- רעּבָא ..! ױזַא ....ױזַא ץלַא --
 ...ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןיא'ס  יװ ,יױזַא  ןּביילּב םע .לָאז ...ןופ
 --:רעטייו יז טדער ?פיּב ַא רעקיאור ןוא --?ֶאי ...ןביילב לָאז
 !טייװ ךָאד זיאפ ...ןרָאפ דלַאּכ ןיוש טפרַאד ריא

 ריא ,רעװ ,ןדירפוצ יװ ,ךַא ! ןדירפוצ ןיּכפ !דלַאּב ,,ָאי --
 ןיימ ןופ טרָאװ םָאד ,ןריפ ךיא לעװ טרָאװ םנח ןיימ ! טקייװ
 .המשנ ענעגייא יד יװ-- ךָאד זיא סָאד ! טולּכ

 רָאלקטיג ךיז שלגיּפש לֿכיײמש ריא רעּבָא ,טלֿכײמש יז
 שליק עלימרויק יװ רעטומ יד טליפ .םינּפ םעלימדויל ףיוא ּפָא
 טסקַאװ לָאמַאטימ ןוא ,טײקנטלַאהעגניא ריא טימ היירפ ריא ּפָא
 טָא .ןיא ןסיגרעּבירַא גנַאלרַאפ .רעקידתונשקע ןַא ריא ייּב םיוא
 יז לָאז-- יז ןדניצנָא ,העיפ םענעגיא םעד המׁשנ עטרַאה יד
 ,ריירפ טימ לופ זיא סָאװ ,ןצרַאה ןטימ שינָאמרַאה ןעגנילק ךיוא
 :קידננָאז ,ףייטש ייז םקירד ,שנעה םעלימדויל טמעג יז

 ןיוש ןיאס ןַא ,ןמיװ וצ ןיא שוג יװ !ענײמ ערעײט --
 טעװפ ןוא-- ןשטנעמ עלַא רַאפ שײקיטכילַא ןּבעל ןיא ןַארַאפ
 ןיא יז ןעמענמוחַא ,ןעורער טײקיטכיל יד ןלעװ ייז--טייצ ַא ןעמוק
 -ןצסיוא -- םינ ןטימ ןדניצנָא ךיז ןלעװ-- עלַא עלַא ןוא המשנ רעד
 ...רעייפ ןקידגשעל

 שא מש ןעלּכײמש ןגיוא יה ,טהעטיצ םינּפ רעמיורג רעשוג ריא = .
 טלגילפַאּב ןטלָאװ יז יװ ,ייז רעּביא ןרעטיצ ןעמערּב יח ןוא קיל
 ז ,ןעקנַאדעג עמיורג יד ןופ טהוּכישרַאפ שרעװ יז .ןייׁש רעייז
 ,ץרַאה ריא טנערּבעג טָאהפ םָאװ טימ ,ץלַא יז ןיא ןײרַא טייל
 ןייא טקירד יז ןוא ןּבעלוצרעּביא ןוױַאּב טָאה יז סָאװ ,ץלַא
 שרעװ עקיטכיל ןופ ןלָאטשירק עקימיר ,עפייטש ןיא ןעקנַאדעג יד
 ןקיטמנרַאװ םעד ןיא ןריובעג רעקרַאשש , ץלַא ןרעװ ײז .רעפ
 שייפ ןופ טפַארק רעשירעפעש רעד םימ ןטֿפױלַאּב יא סָאװ ,ןצרַאה

401 



 "נענװ יד ןיא ךיז ןעלטיוה ןוא רעלעה ץֹולַא ןעהילּב . ,ןוז-סגנימ

 | ,ןלַארטש
 ,ןשטנעמ ,דנוא רַאפ טלָאװ טָאג רעײנ ַא יוװ-- ךָאד זיא םָאד --

 סָאד ,ץלַא רַאפ -- עלַא ,ןעמעלַא רַאפ --ץלַא 1 ןרָאװעג  ןריוּבעג
 ןוא ! ןּבעל עצנַאג םָאח -- ןכַאלטיא ןיא ,םענייא ןיא -- ןּבעל עצנַאג
 ,ןעמעלַא ךייא ךיא ײטשרַאפ ױזַא : ןּבעל ןצנַאג ןרַאפ -- רעכַאלטיא

 עלַא ,ןתמארעדניא !ךיא עז ,טלעװ רעד ףױא ריא טייז וצרעד

 ןופ רעדניק ןענייז עלַא לייװ ,םיֿכחק--עלַא ,םירבה ריא טייז
 ,ןרָאּבעג ריא טייז טייקיטכערעג ןופ ,טיײקיטכערעג ןופ -- ןעמַאמ ןייא
 !ריא טּבעל הוּכ ריא טימ

 ,גנוגערפיוא ריא ןופ ץילַאװֿפ רעד טימ טציילפרַאפ רעדיוװ

 יד קידנריפעצ ןוא םעטָא םעד ּפָא םיצו ,ּפָא ךיז יז טלעמש

 :ד טגָאז ,ןעמענוצמורַא ףוא יװ ,טפעשז ןשיירּב ַא טימ טנעה
 !םירֿבה - טרָאװ םָאד טָא ךיז רַאפ גָאז ךיא ןעװ ןוא --

 ,ךסַא ,םוטעמוא ןופ ןעיײג ייז ! ןעייג יז -- ןצרַאה ןטימ ךיא רעה
 -םויַא יװ ,ןקידיירפ ַאזַא ,שױדעגַא רעהֿכ !ליצ ןייא וצ עלַא
 | ...טלעװ רעד ןופ .םרעטסיולק עלַא ןיא ןעגנילק קידבומ

 ףױא טרעקַאלפ םינּפ סעלימדויל -.ליצ ריא טֿכײרגרעד יז
 ךיז ןפיג רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןוא ןרעטיצ ןּפיל יד ,טשודיחרַאפ

 .עקיטֿפיזֿפרוד ,עסיורג ,ןרערט ןגיוא עטַאמ עריא ןופ םױרַא -
 ,רעדנַאנופ לישש ךיז טֿכַאל ,םורַא ףייטש יז טמענ רעטומ יד

 ...ןצרַאה ריא ןופ ןוחצנ ןפיוא ץלָאטש ןֿכײװ ַא קידנליפ
 ריא ןָאטעג קוק ַא עלימדויל טָאה ,טננעזעג ךיז ןּכָאה יז ןעוו

 :טגערפעג ליטש ןיא ןײרַא םינּפ ןיא
 !טוג ןיא ךייא טימ ?טסיװ ריא --
 וי ר +ןיילַא ךיז טרעפטנעעג ןוא
 ...גרַאּבַא ףיוא ךיוה ,ירפרעדניא יװ !רעייז --

 צצוצ

 .גוחַא טסעפ ןוא ןקורט טפול עקיטסָארפ יד טָאה ןסיורד ףיוא
 ןיא טלצוקעג ,ןלַאה ןיא ןעגנורדעגניירַא ,רעּפרעק םעה ןעמונעג
 .,טסורּב רעד ןיא םעטָא םעד טקיטשרַאֿפ עגרַא ףיוא ןוא ןזַאנ

 ֹו ד 6
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 ףּבעל טנָאנ :טקוקעגמוא ךיז ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רעטומ יד
 ,לטיה רעקירָאה ַא ןיא ןַאמרופ ַא ןענַאטשעג זיא גָאר ןפיוא ריא
 ּפָאק םעד ,ןגיוּבעגנייא ,שטנעמ ַא סעּפע ןעגנַאגעג יא רעטייוו
 =נעגנירּפש-עטנוא ןיא םיא רַאפ ןוא ,םעצײקּפ יד ןיא ןגױצעגנײרַא
 .ןרעיױא יד יז קידנּביר ,טַאדלָאס ַא ןמָאלעג קיד

 --!ןײרַא םָארק ןיא טַאדלָאס םעד טקישעג ,תועמשמ -- 
 יװ ,ןגינעגרַאפ טימ ךיז קידנרעהוצ ,טייג ןֹוא רעטומ יד טרעלק
 ,סימ עריא דעטנוא יינש רעד טעּפירקס סע קידעגנילק ןוא גנוי
 טיירגעגוצ ןעועג טינ ךָאנ זיא'ס ,ירפ ןעמוקעג יז זיא לַאזקָאװ ןפיוא
 םַאלק ןטירה ןופ ;לַאז ןטרעכױררַאפ ,ןקיצומש ןיא רעּבָא ,גוצ ריא
 טָאה טסָארפ רעד -- םלוע רעפיורגַא טלמַאזעגפיונוצ ןיוש ךיז טָאה
 .ַאונָא ךיז ןעמוקעג ןענייזיס ,רעטעּברַא-נעװ יד רעהַא טגָאירַאפ
 .ןשטנעמ ץזָאלמיײה ,עמעריילקעג-טכעלש טַאלג ןוא םענַאמרופ ןעמיר
 רהוס רעּבָארג ַא ,םירעיוּפ עֿכַאלטע ,ןרישזַאסַאּפ ךיוא ןעוועג ןענייזיפ
 ףרעטלּפוטשעגַא ,רעטנָאט רעד טימ חלגַא ,ץילעּפ-ןּפוש ַא ןיא
 יד .טייל עשיטָאטש עטקסוערַאפ  ,ןטַאדלָאס ףניפ ןַאמ ַא ., ןליירמ
 .ןפנַארּב ,ייט ןעקנורמעג ,טסעומשעג ,טרעֿכױרעג ןּבָאה ןשטנעמ
 ןבָאה ּפעק יד רעּביא ,טכַאלעג קידעגנילק ץימע טָאה טעפוּב םייּב
 ןענעפע םייּב טעּפירקפעג טָאה רימ יד .ךיוה ןליונק ןגָארטע ג ךיז
 טנעלפ'מ ןעװ ,ןעננולקעג ןוא טהעטיצעג) טָאה זָאלג:רעטסנעפ סָאד ,יז
 ןוא קַאּבַאמ ןופ היר רעטֿפירעג רעד .ןכַאמרַאפ קיטסַאה רימ יד
 .זָאנ ןיא ןגָאלשעג טָאה שיפ ענעצלַאזעג

 ןקיטנאקַא ףױא גנַאגניײרַא םייּב טצעזעג ךיז טָאה רעטומ יד
 ףױא טנעלפ ,ןענעפע ךיז טנעלפ ריט יד ןעװ .טרַאװעג ןוא טרָא
 םענעגנַא ןעוועג ריא זיא פָאד ,טפול עטלַאק ןקלָאװַא ןעילפנָא ריא
 ןנעלפיס .טמורּב רעלופ טימ טפול יד טמעטָאעגנירַא טָאה יז ןוא
 ןנעלפ ,ןָאטעגנָא רעװש--טנעה יד ןיא קעּפ טימ ןשטנעמ ןײרַא
 ףױא קידנפדַאװ ,ןוא ךיז ןעלדיז ,ריט ןֹוא ןקַאהרַאפ ךיז יז
 +יורמ םעד ןעלמײרטּפָארַא , ,ןֿכַאז .יד קנַאּב רעד ףיוא רעדָא דרע'רד
 ןשיױּפָא ,לּברַא יח ןופ ןוא לשנַאמ ןפיוא ןגַארק ןופ יינש םענעק
 | ...טצכערקעג ,ןסנָאװ ,דרָאּכ ןופ םיא
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 ,טנעה יד ןיא ןַאדָאמעשט ןלעג ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ןירַא זיא'כ

 .רעטומ רעד וצ ךיילג ןעגנַאנעגוצ ןוא טקוקעגמורַא קיטסַאה ךיז

 .טגערפעג ליטש רע טָאה --?עװקסָאמ .ןייק --
 ,ןעינַאמ וצ .ָאי --
 !ַאהַא --
 רעד ףיוא ריא ןּנעל ןַאדָאמעשט םעד קעזַא טלעטש רע --

 םָאיֵא טמענ ,טרעכױהרַאפ ,סָאריּפַאּפ ַא קיטסַאה םיױרַא טמענ ,קנַאּב
 . רעטייװצ רעד ךרוד פױרַא טייהרעקידעגייוש שייג ןוא לטיה סָאד
 ןופ לעפ ענעקורט יד טנַאה רעד טימ טעלג ַא טוט רעשומ יד .רימ
 םעד ןטכַארטַאּכ ןדירפוצ טמעג ןוא םיא ןָא ןָא ךיז טרַאּפש ,ןַאדָאמעשמ
 ַא ףיוא ךעּנירַא טייג ןוא ,ךיז יז טלעטש םורַא טונימ ַא ןיא .םלוע
 ןַאדָאמעשט םעד .ןָארעּפ ןפיוא גנַא;םױרַא םוצ רעטנענ קנַאּב רעמייווצ
 ױ/ ןוא ,רעסיֹורג ןייק שינ זיא רע ,טנַאה ןיא גנירג יז טלַאה
 יד ןופ רעמינּפ יד קידנכַארטַאּב ,ּפָאק םעד ןּבױהעגפױא ,טיײג

 .עקידנעײגיײּברַאפ
 ןטלעטשעגפיוא ןַא טימ לטנַאמ ןצרוק ַא ןיא ןַאמרעגנוי ַא םעּפע

 ,רעטרעװ ןָא ּפֶא טגנירּפש ,ןעמַאזוצ ריא טימ .ךיז טסיוטש ןגַארק
 ,ךיז טכוד ריא .ּפָאק םוצ טנַאה רעד שימ ךַאמַא רָאנ טוט ןוא
 ,טעורעד ןוא םוא ךיז טקוק יז ,טנַאקַאּב םעפע ריא זיא רע זַא
 ןרעטניה ןופ ריא ףוא רע טקוק גיוא רעקיטֿפיל ןייא טיט זַא
 יד ,ךָאשש ַא יז טוט קילּב רעמַאזקרעמפיוא רעקיזָאדרעד .ןגַארק
 ןוא רעטיצ ַא טוט ןַאדָאמעשט םעד טלַאה יז רעֿכלעװ ןיא ,טנַאה
 .רעווש לָאמַאטימ טרעװ אשמ יד

 טימ קידנקירדרעד ,יז טרעלק --: ןעזעג ץעגרע םיא ּבָאהיֿפ --
 ,ןצרַאה ןיא ליפעג ןקידלּפענ ןוא ןעמענעגנַאמוא םער קנַארעג םעד
 ,ליפעג םעד ןעמיטשַאּב ןלָאז רעטרעװ ערעדנַא ,קידנזָאלרעד טינ
 .טלעק טימ ץרַאה סָאד טקירדעג קיטּפעמ רעּבָא סַאזגנַאל טָאה סָאװ
 טליפעגנָא ,זלַאה םוצ ןּביױהעג ךיז ןוא ןסקַאװעג זיא ליפעג רעד ןוא
 לָאמַאֿכָאנ ךיז טליװרַאפ ריא ןוא ,שינרעטיּב רענעקורט טימ ליומ יד

 ןוא גנַאלרַאפ םעד ןייששייּב שינ ןעק יז .םיא ףיוא ךיז ןקוקמוא
 קידנעלקַאװ ,טרָא ןקיּבלעז ןפיוא טייטש שטנעמ רעד--סע טומ

 ,ךיז טֿכודס :רערעדנַא רעד ףיוא םופ ןייא ןופ קיטֿכיזראג



 ענייז טנַאה עטער יד .ןסילשטנַא שינ ךיז ןעק ןוא םעּפע ליװ רע
 טלַאה עטייװצ יד ,לטנַאמ ןופ ּפענק יד ןשיװצ טקעטשרַאפ זיא
 רעלעה לסקַא רעטֿכער רעד םיוא שעז ןופרעד ,ענעשעק ןיא רע
 .ןקניל  םנופ-

 ,ךיז טצעז ןוא קנַאּב רעד וצ שינעלייא ןָא וצ טייג יז
 ןיא ןסיירוצרעּכיא םעּפע קידנּכָאה ארומ יװ ,םַאזגנַאל ,קיטֿכױרָאפ
 ַא ןופ ליפעגרָאפ ןפיַאש ַא ךרוד טקעװעגפיוא ,ןורּכז רעד ,ךיז
 -- ןשטנעמ םעד ןגיוא עריא רַאפ טלעטשעג לָאמיײװצ טָאה ,הרצ
 םעד ,המילפ םניבייר ךָאנ ,טָאטש ןרעטניה ,דלעפ ןיא .לָאמגייא |

 ןע:אטשעג םיא ןנעל זיא ןטרָאד .טפיױעג ן'א ,ןטלעג -- לָאמ ןטייחצ
 םניּבייר ןזיװעגנָא שלַאפ טָאה יז ןכלעװ "ינשטָאדָאלָאקָא, - רענעי
 .רָאלק זיא'פ-- ךָאנ יז טריּפשימ ,ריא ןעק'מ .געװ

 טרעםשנע םורַא עני ַא ן'א ןוא .ךיז יז טגערפ -- 3 ןלַאפעגֿכרוד .--
 :רעטיצ ַא טימ יז

 ...טינ ךָאנ ,רשפא --
 ןוא ךיז רעּביא גנוגנערטשנָא ןַא יז טֿכַאמ רעריוו-ךיילג ןוא

 : גנערטש טגָאז
 -- דורכֿגעפאַלן!  -

 ,ןעקנַאדעג יד ןוא ,טינ ששינרָאג םעז ןוא םוא ךיז טקוק יז
 ךיז ןשעל ןוא ןעקנופ יװ ףיוא ןרעקַאלּפ . ,ןרעדנַא ןָאנ רענייא
 .הומ .ןיא .טיוא

 ...ןײגקעװַא ...ןַאדָאמעׁשט םעד ןזָאל --
 : קנופ רעטייווצ ַא ךרוד טילפ רעלעה ךָאנ רעבָא
 ...טנעה ענױזַא ןיא ? ןפרַאװקעװַא ...טיָאװ םנוז םעד --
 .ןַאדָאמעשט םעד ךיז וצ וצ טקירד יז
 ...ןפױלטנַא ...םיא טימ ןײגקעװַא --
 ץימע יװ ,דמעיפ יװ ,םיוא ריא ןעעז ןנוקנַאדעג עקיזָאדיד

 יז .ריא ןיא טּפָאששעגניירַא דלַאװעג טימ ייז טלָאװ ןפיורד ןוֿפ
 ןכָאמשעג ץָאמיײװ טימ ןגָאה ןדנואו יד ןוא ,טנערּבעג יז ןבָאה
 ,ןוא .םירעפ עקידרעיופ יװ ,ןצרַאה ןרעּביא ןסימשעג ,הומ םעדי
 -ןםיוטשּפָא ,יורפ יד טקידױלַאּב ייד ןּבָאד ,גָאטײװ א קידנפורפיױרַא
 ןיוש יא םָאװ ,ץלַא ןופ ןוא ןעלװַאּפ ןופ ,ןײלַא ךיז ןופ קיד
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 ַא יװ ,טליפעג שָאה יז .ץרַאה ריא םימ ןסקַאװעגנעמַאזוצ ןעוועג
 יקקַא יד ףיוא ריא םקירד ,קידתונשקע יז טקירד הוּכ רעֿכַאלדנייפ
 רעטױט ַא ןיא יז קידנקושנייא ,יז טקירעדינרעד ,טסורּב ןוא ןעל
 ריא שרעוופ ןוא ןרעדָא יד קרַאטש ןרעטיצ ןפיילש יד ףיוא ,המיא
 .רָאד יד ןופ ןעלצדָאװ יד ןיא םירַאװ

 - ףאלרעייפ ץֿכַאװש ,עניילק ,ערטיֿכ עלַא יד טָא יז טָאה ןַאד
 ,ןצרַאה ןופ גנוגנערטשנָא רעפרַאש ןוא רעסיורג ןייא טימ ןשָאלרַאפ
 .טגָאועג גנערטש ןוא ,טרעטנומעגפיוא ןצנַאגניא יװ יז טָאה סָאװ
 : ןילַא ךיז וצ

 ..1 ךיז םעש --
 -םיוא ןצנַאגניא ךיז טָאה יז ,ןרָאװעג רעגנירג ריא זיא ךיילג

 : קידנּבעגוצ ,טרעשנומעג
 רומ ןייק טָאה רענייק ! ןוז םעד הּפרת ןייק ןָא טינ ומ --

 ! םינ
 ןקירעטיצ ,ןקימעמוא ןַא סעּפע טנגעגַאּב ןּבָאה ןגיוא עריא

 ,..םינּפ םניּביײר ןורּכז ןיא ןגָארמעגֿכרוד ךיז טָאה ךָאנרעד .קילּב
 ץלַא טקיטסעפרַאפ יװ ןּבָאה ךיז ןעלקַאװ ןופ דנוקעפ עכַאלטע יד
 .רעקיאור טּפַאלקעג טָאד ץרַאה פָאד .ריא ןיא

 קידנקוקוצ ,טרעלקעג יז טָאה --? ןייז טציא טעװ עשז:סָאװ .--
 ,ךיז
 =עג םעּמע ןוא רעטֿכעװ םעד ןפורעגוצ טָאה ןָאיּפש רעד 'ׂ
 יֿפעװ רעד .ןגיױא יד םימ ריא ףוא קידנקניװ ,םיא וצ טעשטּפעש
 .קרוצ ףױא טירט ַא טֿכַאמעג ןוא טֿכַארטַאּב םיא טָאה רעט
 טֿפײמש ַא ,שרעהעגוצ ךיז ,רעטלעװ רעטייווצ ַא ןעגנַאגעגוצ זיא'
 ַא ,רעטלַא ןַא ןעועג זיא רע .ןעמערּב יד ןגיוצעגפיונוצ ,ןָאטעג
 ןָאמעג סְקָאֹׁש ַא רע טָאה טָא .רעטריזַארעג-טינ ,רעיורג ,רעמיורג
 רעטומ יד ואװ ,לקנעּב םוצ קעװַא ןוא ּפָאק ןטימ רעטֿפעװ םוצ
 .ןרָאװעג םלענ ץעגרע קיטסַאה זיא ןָאיּפש רעד ןוא ,ןסעזעג זיא

 םָאוקרעמפיוא קידנּפַאט ,שינעלייא ןָא ןעגנַאגעג זיא רעטלַא רעד
 רעפיט טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יז .ןגיוא עטסעּכרַאפ טימ םינּפ ריא
 .קנַאּב רעד ףיוא

 ...ןגָאלש טינ קָאזמ ...ןגָאלש טינ רָאנ לָאז רע --
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 ןוא עגרַא ןגיװשעג ,ריא ןּבעל טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע !
 :טנערמעג גנערטש ,קיטש

 ?וטסקוק סָאװ -- |
 | ...טינרָאג --- = |

 ...ךיוא טֿפירק ןוא ןייׁש עטלַא ןַא ...!עטֿבנגַא ...ַאהַא --
 פאלק ַא יז ןּכָאה רעטרעװ ענייז זַא ,טכודעגמיוא ךיז טָאה ריא

 ,עקירעזייה ,עזייּב ,לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמניא ,םינּפ ןרעּביא ןָאמעג
 ,ןקַאּב יד ןסירעג ןטלָאװ יז יװ ,גָאטיײװ טּפַאשרַאפ ריא יז ןכָאה
 | ...ןגיוא יד ןסימשעגסױרַא

 -עגַא יז טָאה --!ןגילַא ,עטֿפנג ןייק טיג ןיּב ךיא .? ךיא --
 ןעלדניווש ןעמונעג טָאה ץלַא ןוא ץרַאה רעלופ ןופ ןָאטעג יירש
 קיגרוּכישרַאפ ,גנונערפיוא ריא ןופ םירושש ןיא ןגיוא עריא רַאמ
 -םיוא טָאה יז .גנוגידיילַאב ןופ שינרעטיּב רעד שימ ץרַאה סָאד
 .טנםעעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןַאדָאמעשט םעד ןסירעג

 ,ךיז טלעטשעג ,ןעירשעג יז םָאה --!עלַא טקוק !טקוק --
 .סעיצַאמַאלקָארּפ ענעמונענסירַא לקעּפ ןטימ מָאק ןרעּביא קידנֿכָאּפ
 ןופ ןעיירשעג יד טרעהעג יז טָאה ןרעיוא יד ןיא שיורעג ןֿכרוד
 ,עלַא ,קיטסַאה טמיולמ -- ןעזעג ןוא ןשטנעמ ענעפָאלעגפױנוצ יד
 .םוטעמוא ןופ

 ?ןעשעג סָאװ --
 ...ןָאיַּמש ַא ,טָא --

 ?יא סָאװ --

 ...רע/ טגָאז ,טעֿפננעג --
 ?יז --
 ,..טיירש -- יז ןוא --
 ...1 יַאיַאיַא ...עקידמינּפ"תרדה ַאזַא --
 ?טּפַאכעג ןעמעוװ --

 ַא שימ רעטומ יד טדערעג טָאה -- עטֿבנג ןייק טינ ןיּב'ֿפ --
 ,ןשטנעמ יד קידנעעז ,ךיז קידנקיאורַאּב למי ַא ,םיטש רעלומ
 .ןטיײז עלַא ןופ גנע ריא וצ םרַאּפשעג ךיז ןּבָאה סָאװ

 --ייז ןׂשיװצ ,עשיטילַאּפ טפשמעג ןעמ טָאה ןטלעג -
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 ךיא !יז זיא טָא ,עדערַא ןטלַאהעג טָאה רע ,וָאסַאלװ -- ןוז ןיימ
 ...תמא ןגעװ ןרעלק ,ןענעייל ןלָאז ייז ,ןטייל רַאפ יז ריפ

 ,טנעה עריא ןופ ריּפַאּפ ַא ןָאמעג יצ ַא קיטֿכױרָאפ טָאה ץיימע
 -עדיילש ַא ןוא ןטפולרעדניא לקעּפ ןטימ ןָאטעג ךַאמַא טָאה יז
 | .םלוע ןיא ןָאטעג

 טָאה -- ...!ןגָאז טינ קנַאד ןייק ךיוא ןעמ טעװ רַאפרעד --
 .םיטש עשינדחּפ ַא םנצימע ןָאטעג יירשעג ַא

 .ןפורעגּפָא ץימע ךיז טָאה -- !יָאיוָא רַאפרעד --
 ןיא  טלַאהַאּבמ ,ןריּפַאּפ יד טּפַאלמ יװ ,רעמומ יד טעז

 יד ףיוא רעדיװ יז טקיטסעפרַאפ סָאד -- סענעשעק יד ןיא .,םיזוּב
 ,יז טליפ ,טגנערטשעגנָא ןצנַאנניא ,רעקרַאטש ןוא רעקיאור .םיפ
 -םיוא רעד ,ןשטנעמ יד רעּביא יז קידנּביוהפױא ,ריא ןיא טסקַאװ'ס יװ
 ,דיירפ עטקירדרעד יד ףיוא .טרעקַאלפ'ס יװ ,ץלָאטש רעטֿפַאװעג
 ןוא ריּפַאּפ ךַאלקעּפ ןַאדָאמעשט ןופ קידנּפַאלפױרַא ,טדער יז ןוא
 =טַאה סנצימע ןיא םקניל ןוא סטלער ףיוא ייז קידנפרַאװרעדנַאנופ
 .טנעה ענדעשז ,עקיט

 טימ סָאװ ,ןעמעלַא ןוא ןוז ןיימ טּפשמעג טָאה'מ סָאװרַאפ --
 רעד טּבױלג ריא ןוא ,ןגָאז ךייא לעװ ךיא ?ריא טסייװ -- ,םיא
 ןשטנעמ טּפשמעג ןעמ טָאה ןטכענ--רָאה עיורג עריא ,ץרַאה םרעטומ
 ןקילייה ,ןֿכַאלרע ןַא ןשטנעמ עלַא ,ךייא ןגָארמ יז סָאװ ,רַאפרעד
 ןעק תמא םעד ּטָא ןַא ,טסואורעד ךיז ךיא ּבָאה ןטכענ !תמא
 רענייק ,ןטיײרטשַאּב טינ ריא ןעק דענייק ...ןייז חצנמ טיג ןעמ
 ! טי

 ץלַא קיד:רעװ ,ןסקַאזעג ןיא ןוא ןגיושעג טָאה םלוע רעד
 -עּבעל ןופ גנורַא טימ יורפ יד גנע קידנעלגנירמורַא ,רעטֿפידעג
 .םרעּפרעק עקיד

 ןשטנעמ סָאװ ,ּטָא ,ןטײהקנַארק ןוא רעגנוה ,טײקמירָא --
 סיוא ןעייג רימ -- זנוא ןגעק זיא ץלַא .טעּברַא רעייז רַאפ ןעמוקַאּב
 ןיא דימּת ,טעּגרַא רעד ייּב םיוא:גָאט ןיײא;גָאמ ןּבעל ץינַאג ַא
 ןסערפ ןוא ןעילוה עצַארּפ רעזנוא ןופ ןוא ,םנגיל ןיא ,ץומש
 .רעטסניפ ןיא ,םייק ןפיוא טניה יװ ,זנוא ןטלַאה יז ןוא ...ערעדנַא
 דימ ןּבָאה -- התּפ רעזנוא ןיא ןוא ,טינ רימ ןענעק ךַאזנַײק-- טייק
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 !טכַאנ ערעטקניפ ַא ,,ןּבעל רעונוא זיא טֿכַאנַא ז ארומ ץלַא רַאפ

 זױזַא םינ ...1םע זיא םולח רעֿפַאלקערש א
 .רעפטנע רעטקיטשרַאפ ַא ךיז טרעהרעד -- ױזַא --
 !לױמ יד ריא ּפָאטשרַאּפ --
 יײװצ טימ ןָאיּפש םעד רעטומ יד טקרעמַאּב םלוע ןרעטניה ןופ

 רָאנ ,ךַאלקעּפ עשצעל יד ןּבעגוצּפָא ךיז טלייא יז ,ןעמרַאדנַאשז

 ןיוש יז טפערט ,ןַאדָאמעשט ןיא טנַאה יד ןיירַא טקעטש יז ןעװ
 .טנַאה עדמערפ ַא ןטרָאד

 .ךיז קידנגיוגנייא ,יז טגָאז -!ץלַא טמענ ,טמענ --
 ,ןשטנעמ עלַא ןעײרפַאּב ,ןּבעל סָאד ןכַאמוצרעּביא ידּכ --

 --ןענַאטשעגפױא םיתמה-תיחת ןיּב ךיא יװ ,ןייז םיתמ-היחמ יז
 םייהעג ןעייז סָאװ ,רעדניק סטָאג ,ןשטנעמ ןעמוקעג ןיוש ןענייז
 -- ךָאד טסייוו ריא -- לייװ ,םייהעג .ןּנעל ןיא תמא ןקיליײה םעד
 , ןקיטשרַאפ ,ןגָאירַאפ םיא טעװמ ,ןגָאז טינ ךיוה תמא םעד ןעק רענייק
 ןרַאפ ,טפַארקַא זיא -- םוטֿכײר .ןעשטעילַאק ,עמרוט ןיא ןליופרַאפ
 ,אנוש רענעסיּברַאפ ַא - ןּבעל ןופ תמא רעד ןיא עֿכײר ןופ הוּכ
 טלעװ רעד ןיא !ןכַאמ טינ םולש ןייק לָאמנײק שעװ סָאװ ,אנוש ַא
 ,ןשטנעמ עקיטכיל םיא ןגָארט ךייא וצ ,תמא םעד רעדניק יד ןגָארט
 רעונוא ןיא תמא רעד םעװ רעצרעה ערעייז ךרוד ,ןשטנעמ ערשכ
 ונוא ןעײרפַאּב ,ןּבעלפױא ,ןעמירַאװרעד טעװ ,ןעמוק ןּבעל ןרעווש
 ןוא עגרעשז עלַא ונוא ףיוא טגײלעגפױרַא ןּבָאה'ס ןללעװ ,ךָאי ןופ
 !ןירעד טּבױלג .המשנ יד טפױקרַאפ יז ןּכָאה סָאװ ,עלַא

 .טכַאל ץימע .ריא וצ ןעמ טיירש --!עטלַא ,,ָאװַארּב --
 ינַאנופ ,ןעמרַאדנַאשז יד ןעיירש -- ! רעדנַאנפ ךיז יג --

 ןרַאּפש ,קשח ןָא ךָאנ ןּביג ןשטנעמ יד .םלוע םעד קידנּפוטשרעד
 .קירנליװמינ ,רשפא ,ייז ןרעטש ,ןעמרַאדנַאשז יד ףיוא ןָא ךיז
 עּכַאלרע ,עמירג יד שימ יױרפ עױרג יד וצ קיטלעמ טיצ יז
 -ענּפָא ,ןּבעל ןיא טליײטעגרעדנַאנופ ,ןוא ,םינּפ ןמוג ןפיוא ןגיוא
 ןסָאגעגנעמַאזוצ טצוא ןיוש .ךיז יז ןּכָאה ,ןטייװצ ןופ רענייא ןסיר
 ףױא ,טרָאװ ןופ רעיימ ןטימ טמירַאװרעד ,םעצנַאג םעּפע ןיא
 ,רעצרעה ךס ַא טצֿכעלעג ןוא טרַאװעג גנַאל ,רשפא ,ןּבָאה'מ ןֿכלעװ
 ןענַאטשעג ןענייז ערעטגענ יד .ןבעל ןופ תולווע יד ןופ טקיריילַאּב
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 .םיוא ,ענרעשז ערעייז ןעזעג טָאה רעטומ יד  ,טייהרעקידעגייווש
 .םעטָא ןעמירַאװ םעד םינּפ ריא ףיוא שליפעג ןוא ןגיוא עמַאזקרעמ

 ,ריא וצ טדערעג ןעמ שָאה -- !קנַאּב רעד ףיוא ךיז לעטש --
 | !עטלַא ,ּפָא טערט --
 ... ןעמענוצ ןעמ'ט דלַאּב --
 !עצינהזעה?לעּב ,ךַא --
 ! טייגמ = ...רעֿכיג דיר --
 ץיא ךז ןגָארטרעד -- ! רעדנַאנופ ךיז טייג !ּפָא ךיז טנָאדט --

 ןעװעג ןיוש ןענייז ייז .ןעמרַאדנַאשז יד ןופ תולוק יד רעטנעענ
 רעד םורַא ןשטנעמ יד ןוא טפוטשענ רעקרַאטש ךיז ןּבָאה ,רערעמ
 רענייא ךיז קידנּפַאֿפנָא םיפ יד ףיוא שלקַאװעג ךיז ןּבָאד רעמומ
 | ,ןמייװצ ןָא

 עלַא ,טֿפָאק ריא םורַא ץלַא ןַא ,טֿפודעג ךיז טָאה ריא
 ?עג טָאה יז ןוא ,ריא ןּבױלג ,ןײטשרַאפ ֹוצ יז טיירג ןענייז -

 טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןששנעמ יד ןגָאז וצ ךיז טלייהעג ,טלָאװ
 יז .םליפעג יז טָאה הוכ רעיײז סָאװ ,ןקנַאדעג עלַא ,טמואוועג
 ןוא ןצרַאה ריא ןופ שינעפימ ןופ ןעמואושעגפױרַא גנירג ןענייז
 םורדרַאפ טימ טָאה יז רעּבָא ,דילַא ןיא .טגײלעגנעמַאזוצ ךיז
 .יצ ,קירעזייה זיא יז ,ךַאװש וצ זיז עמיטש ריא זַא ,טליפענ
 .רעּביא ךיז טסייר ,טרעמ

 ?טשעּברַא ןַא ןופ טרָאװ רענייר ַא -- רעטרעװ םנוז ןיימ -- 
 טנעקרעד ! ןפיוקרעשנוא שינ ןעקימ עכלעװ ,המשנַא ןופ ,שטנעמ
 וליפַא ןוא סע ןיא דחּפ ןָא ,טײקטסיײרד רעד ךָאנ עֿכַאלרע סָאד
 ויאס ןעװ ,תמא םעד ןייז םינפ-לנקמ םע טייג ןײלַא ךיז ןגעק
 ! קישיינ

 .טנַא טימ ןיירַא םינּפ ןיא ריא ןקוק ןגיױא עגנוי םעצימע
 .-...ארומ ןוא גנוקיצ

 ףקַאװַא ךיז טָאה יז ,ןצרַאה ןיא ןָאטעג ּםוטׁש ַא יז טָאה'מ
 ןופ םעק יד רעּביא .קנַאּב רעד ףיוא ךיא טצעזעג ןוא ןָאטעג
 ,ןעמרַאדנַאשז יד ןופ שנעה יד ןּבױהעג ךיז ןבָאה ןששנעמ יד
 טרעדײלשעגּפָא ,ןעלסקַא ןוא םנגַארק יד רַאפ טּפַאכעג ןּכָאה ייז
 יז - קידנפרַאװקעװַא ,ןעלטיה ןפירענּפָארַא ,סרעּפרעק טשיזַא ןַא



 רעטומ רעד ןָאטעג להניווש ַא ,ןרָאװעג ץרַאװש יא ץילַא .טייוז
 טָאה ,טייקדימ רעד טימ ךיז קידנעלגנַאר ,רעּבָא ,ןגיוא יד ןיא
 :תֹוהוּכ עטצעל יד טימ ןעירשעג ךָאנ יז

 !חוּכ ןייא ןיא תוהוּכ ענייד ,קלָאפ ,ףיוא קמַאז -- = |
 נָא טנַאד רעמיור ,רעסיורג ןייז טימ יז טָאה םרַאדנַאשז ַא

 .ןָאמעג לסיירט ַא ,רענלָאק ןרָאפ טּפַאֿפעג
 ! גייווש --

 ,טנַאװ ןָא עצינלעטַאּפ רעד טימ ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה יז
 ךיור ןקיסערּפ ַא ןיא טליהדַאפ עגרַא ףױא ךיז טָאה ץרַאה סָאד
 ?נּבײרטרעדנַאנופ ,טרעקַאלפעגפױא לעה רעדיװ ךיילג ןוא דחּפ ןופ
 .ךיור  םעד קיח

 ,םרַאדנַאשז רעד טגָאז -- 1 ייג --
 ןײּפ ןייק ָאמינ !שינ ארומ ןייק ךַאז ןייק רַאפ טָאה .-

 ,..ןּבעל ןצנַאגַא טמעטָא ריא ןֿכלעװ טימ ,םעד ןופ רעגרע
 ןרעטנוא יז טמַאֿכ םרַאדנַאשז רעד -- ! ריד ךיא גָאז  ,גייווש --

 רעדנַא רעד רַאפ יז טּפַאֿכ רעטייווצ דעד .ּפעלש ַא יז טוט ,םירָא
 .רעטומ יד קעװַא ייז ןריפ טירמ עסיורג טימ ןוא ,טנַאה

 .ץרַאה סָאד גָאמ ןדעי וײװֿפַאלמיּב ךייא טגָאנ רעֿכלעװ --
 !טסורּבכ יד םיוא טנקירש

 ריא קידנעהָארד ,ןוא ,סיוארָאפ ןפָאלעגכױרַא זיא ןָאיּפש רעד
 :שטיװק ַא טימ ןָאטעג יירשעג ַא ,טסיופ ןמימ םינּפ / ןיא

 !שטָאלַאװס ,  גייווש --

 -םיירמ רענייצ יד ,ץנַאלגַא ןעוט ,םיוא ךיז ןצָאלג ןגיוא עריא
 ,ליד ןופ ןייטש ןקישטילג ןָא םיפ יד טימ טרַאּפשעגניַא .ךיז ןעל
 :םיוא יז טיירש

 ! ןענעגרירעד ינ ןעמ ןעק--המשנ עטנַאװעגפױא יד --
 !טנוה --
 גנונעװַאּב עצרוק ַא טימ םינּפ ןיא ּפַאלק ַא ריא טוט ןָאיּפש רעד

 .טנַאה רעד ןופ
 -רעד -- ! ףרואוופיוא דעשלַא רעד ,דיא גנַאלרעד ,ױזַא טָא --

 .דיירפ רעזייּב טימ םיטש ַא .ךיז .טגָארט:
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 רעמומ רעד עגרַא ףיוא טדנעלּברַאפ סטיח ןוא םצרַאװש סעפע
 .ליומ יד ןא םליפ טולּב ןופ םעט רענעצלאזעג רעד ,ןגױא יד

 .ףיוא יז םרעטנומ תולוק ןופ םיירפיוא רעלעה ,רענּבירדַא
 ! ןגָאלש וצ ןּבָאה טינ העזה ןייק טסלָאז --
 ! הרנה --

 ?זיא םָאװ --
 !ףרואויוא ,וד ,ךַא --
 ! םיא גנַאלרעה --
 ! ןסינרַאמ טינ דנַאטשרַאפ םעד ןעמ שעוװ טולּב םימ --
 רעּביא ןגָאלשעג ,ןקוה ןיא ,זלַאה ןיא ןסיוטשע ג יז טָאה'מ

 מיר ,ןגױא יר ןיא שלדניוװש ץלַא ,ּפָאק ןרעּביא ,ןעלמקַא יה
 סעּפע ,ןפייפ ,ןעיָאװ ,תולוק ןיא ,םירוטש רערעטסניפ ַא יװ ,ךיז
 ףינעצ ךיז שקירד ,ןרעױא יר ןיא טֿפירק םקידעֿפליה ,םטֿפיהעג
 טלקַאװ ,םופ עריא רעטנוא ןייא טלַאפ ליד העד ,טקיטש ,ולַאה ןיא
 ,גָאמײװ ןופ רנַארּב ןיא טרעטיצ רעּפרעק רעד ,ןֿכערּב םיפ יד ,ךיז
 ןענייז ןגיוא עריא רעּבָא ...תוחוק ןָא ךיז טלקַאװ ןוא רעווש טרעװ
 .ןּכָאה יז -- ןגיוא ערעדנַא ליפ ןעזעג ןּבָאה ןוא ןרָאװעג ןשָאלרַאפ טינ
 ריא ןיא םָאװ ,רעייפ ןפרַאש ,ןטסיירד ,ןשנַאקַאּב ַא טימ טנערבעג
 .ןצרַאה םוצ ןעוועג טנעאג

 ,גנאגסיורא םוצ ץעגרע טּפוטשעג יז טאה'מ
 ,ריט ןָא טּפַאֿכעגנָא ךיז ,טנַאה יד ןסירעגסױרַא יז טָאה -

 ...ןשעלרַאפ טינ תמא םער ןעמ ןעק טולּב ןעמי טימ --
 ,טנאה רעד רעּביא פאלק א יז טוט ןעמ
 ערעייא ףױא !םיעגושמ ,ןָא חיא טלמַאז החיצר זיולג --

 !ןלַאפ יז טעװ ּפעק
 ןעמונעג ןוא זלַאה ןרַאפ טּפַאלעגנָא יז טָאה םרַאדנַאשז רעד

 .ןקיטש
 .טעּפירֿכעג טָאה יז
 ...עֿכַאלקילגמוא --
 ,רעמָאי ןֿכױה ַא טימ טרעפטנעעג ריא טָאה ץימע
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